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ประกาศ เทศบาลต าบลจริม 
เรื่องผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.2559-2561) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

******************************************* 

       ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2559ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและเดือนธันวาคมของทุกปี   
      ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2559ข้อ 30(5) เทศบาลต าบลจริม จึงขอ
ประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการเทศบาลต าบลจริม ดังนี้ 
 
ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลจริม  
    "ต าบลจริมน่าอยู่ สร้างองค์ความรู้ที่ยั่งยืน บนจุดยืนธรรมาภิบาล บูรณาการชุมชน ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง" 
ข. พันธกิจ ของเทศบาลต าบลจริม  
    1.ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคม สร้างความเข้มแข็งชุมชน พัฒนาการจัดการสาธารณสุข เสริมสร้าง
ศักยภาพสาธารณสุขภายในต าบลเพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยในต าบล ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
อ านาจหน้าที่ ให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาได้  
    2.พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เส้นทางคมนาคมให้ครอบคลุมทั่วทั้งต าบล  
    3.ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร ส่งเสริมการวางแผนการผลิตสินค้าด้านการเกษตรและเพ่ิม
คุณภาพผลผลิตทางด้านการเกษตร ให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพให้แก่ประชาชนให้สามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้
ให้กับตนเองและครอบครัวได้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นทีรู้จัก สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นได้   
    4.ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  
    5.ให้ความส าคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ า การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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    6.พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ
ท้องถิ่น ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชน รักษาความสงบเรียบร้อยภายในต าบล 
พัฒนาการบริการจัดการทรัพยากรในเทศบาลต าบลจริม 
 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลต าบลจริมได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
        1. แนวทางการสนับสนุนให้มีการเฝูาระวัง ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง   
        2. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กเยาวชน สตรี ผู้ปุวยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส 
        3. แนวทางการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาด้านการศึกษา ทุกระดับและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
        4. แนวทางการเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน 
        5. แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดี และพัฒนาด้านสาธารณสุขให้มี
คุณภาพ 
        6. แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนด้านกีฬาและกิจกรรมนันทนาการแก่ประชาชน 
        7. ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ด้านภาษาส าหรับเด็กเยาวชน และประชาชน เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
        1. แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาการคมนาคมให้มีมาตรฐานครอบคลุมและท่ัวถึง  
        2. แนวทางการพัฒนาด้านแหล่งน้ าส าหรับอุปโภค บริโภค 
        3. แนวทางการพัฒนาด้านไฟฟูาสาธารณะ รวมไปถึงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง  
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ การลงทุน พานิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
        1. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของคนในท้องถิ่นรวมไปถึงการส่งเสริม สนับสนุนการ
ด าเนินงานของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน  
        2. แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
        3. แนวทางการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร  
        4. แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร  
        5. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและการศึกษา 
        1. แนวทางการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญทางศาสนา ทั้งราชพิธีและรัฐพิธี  
        2. แนวทางการสร้างจิตส านึกและตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
        3. แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้คนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
        1. แนวทางการสร้างจิตส านึกประชาชนในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
        2. แนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในการร่วมกันดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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        3. แนวทางการสร้างระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลให้ถูกวิธี 
    ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
        1. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตลอดจนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและกระบวนการประชาสังคม 
        2. แนวทางการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ในท้องถิ่น ให้มีความรู้และมีประสิทธิภาพในการท างาน   
        3. แนวทางการพัฒนาด้านการสนับสนุนให้มีการประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
ประชาชน และหน่วยงานราชการต่าง ๆ ทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่  
        4. แนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและพัฒนาการให้บริการ
ประชาชนในด้านต่างๆ 
        5. แนวทางการพัฒนาการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์และเครื่องจักรที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของอปท.ในการจัดการสาธารณะและการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่  
        6. ส่งเสริมสนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
ง. การวางแผน 
    เทศบาลต าบลจริม ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟัง
ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  
    เทศบาลต าบลจริม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 โดยได้
ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) 

ยุทธศาสตร์ 2559 2560 2561 
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 51 8,687,906.00 38 3,647,000.00 38 3,647,000.00 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

21 4,670,200.00 17 9,400,000.00 8 3,600,000.00 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ การ
ลงทุน พานิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

4 774,300.00 16 5,980,000.00 16 7,380,000.00 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

13 1,230,000.00 14 960,000.00 16 1,060,000.00 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5 285,000.00 6 220,000.00 7 720,000.00 

6.ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

24 2,218,800.00 16 1,050,000.00 18 1,200,000.00 

รวม 118 17,866,206.00 107 21,257,000.00 103 17,607,000.00 
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จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารเทศบาลต าบลจริม ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 โดยมีโครงการที่
บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จ านวน 97 โครงการ งบประมาณ 14,154,606 บาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 39 8,126,906.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 17 1,874,600.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ การลงทุน พานิชยกรรม และการ
ท่องเที่ยว 

4 774,300.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

10 930,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 285,000.00 
ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 22 2,163,800.00 

รวม 97 14,154,606.00 
 

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลจริม มีดังนี้ 

 ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต 
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
เทศบาลต าบลจริม 

เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.00 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน/ศพด.
สังกัดทต.จริม 

เงินอุดหนุนทั่วไป 15,000.00 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกทักษะส าหรับเด็กและเยาวชนในเขต
ต าบลจริม 

เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.00 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ เงินอุดหนุนทั่วไป 120,000.00 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการวันส าเร็จการศึกษาศพด.สังกัดทต.จริม เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000.00 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลจริม 

เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.00 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนนุค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวันศพด.) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 968,800.00 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กนักเรียน
สังกัดสพฐ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,218,703.20 
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 ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ  
10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต 
ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กเล็ก
ศพด.สังกัดทต.จริม 

เงินอุดหนุนทั่วไป 357,002.80 

11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุน รร.ท่าปลาอนุสรณ์ 2 ตามโครงการ
ส่งเสริมความเลิศทางวิชาการ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 110,000.00 

12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการควบคุมและปูองกันเหตุร าคาญและ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.00 

13. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการควบคุมปูองกันโรคเอดส ์ เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 

14. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการปูองกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00 

15. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนส าหรับ สนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมูล
ฐานมูลฐานหมู่บ้าน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 97,000.00 

16. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการ ธรรมะกับผู้สูงอาย ุ เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.00 

17. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกทักษะส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 

18. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่เด็ก 
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและผู้
พิการ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.00 

19. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการสานสัมพันธ์ สายใยรักผู้พิการ เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 

20. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เงินอุดหนุนทั่วไป 250,000.00 

21. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการควบคุม ปูองกันปัญหายาเสพติด เงินอุดหนุนทั่วไป 55,000.00 

22. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับ
ต่างๆ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.00 

23. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งนักกีฬาเขัาร่วมการแข่งขันกีฬา
เบญจสัมพันธ ์

เงินอุดหนุนทั่วไป 15,000.00 

24. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

จัดซื้อเคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง เงินอุดหนุนทั่วไป 392,800.00 
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 ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ  
25. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต 
โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ณบ้านปากดง 
หมู่ที่ 1 

เงินอุดหนุนทั่วไป 247,400.00 

26. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ตาม
โครงการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบภัยและผู้ด้อยโอกาสในจังหวัด
อุตรดิตถ์ 

เงินรายได ้ 30,000.00 

27. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนเหล่ากิ่งกาชาดอ าเภอท่าปลา ตาม
โครงการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยและผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่
อ าเภอท่าปลา 

เงินรายได ้ 20,000.00 

28. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลจริม(ศพด.บ้านดงงาม หมู่ที่ 4) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 18,700.00 

29. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลจริม(ศพด.บ้านสีเสียด หมู่ที่ 2) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 18,500.00 

30. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ เงินอุดหนุนทั่วไป 150,000.00 

31. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการจ้างงานนักเรียน/นักศึกษาให้มีงานท า
ในช่วงปิดภาคเรียน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00 

32. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนท่าปลา
อนุสรณ์ 2 

เงินอุดหนุนทั่วไป 516,000.00 

33. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านสีเสียดบ ารุง ส าหรับ
อาหารกลางวัน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 708,000.00 

34. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 ส าหรับ
อาหารกลางวัน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 436,000.00 

35. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านกิ่วเคียน ส าหรับอาหาร
กลางวัน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 88,000.00 

36. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษา ส าหรับ
อาหารกลางวัน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 234,000.00 

37. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2 ส าหรับอาหาร
กลางวัน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 236,000.00 
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 ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ  
38. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต 
อุดหนุนโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 5 ส าหรับ
อาหารกลางวัน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 340,000.00 

39. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ชั่วคราวโรงเรียน
อนุบาล ทต.จริม 

เงินอุดหนุนทั่วไป 945,000.00 

40 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งเครื่องกรองน้ าเพื่อ
ผลิตน้ าดื่มสะอาด ณ บ้านเนินสูง หมู่ที่ 5 

เงินอุดหนุนทั่วไป 300,000.00 

41 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างอาคารกรองน้ าดื่มสะอาด ณ 
บ้านจริม หมู่ที่ 9 

เงินอุดหนุนทั่วไป 116,000.00 

42 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างอาคารกรองน้ าดื่มสะอาด ณ 
บ้านท่าใหม่ หมู่ที่ 13 

เงินอุดหนุนทั่วไป 116,000.00 

43 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างอาคารกรองน้ าดื่มสะอาด ณ 
บ้านชัยมงคล หมู่ที่ 8 

เงินอุดหนุนทั่วไป 116,000.00 

44 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างอาคารกอรงน้ าดื่มสะอาด ณ 
บ้านวังชมภู หมู่ที่ 7 

เงินอุดหนุนทั่วไป 116,000.00 

45 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างอาคารกรองน้ าดื่มสะอาด ณ 
บ้านเลิศชัย หมู่ที่ 4 

เงินอุดหนุนทั่วไป 116,000.00 

46 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างอาคารกรองน้ าดื่มสะอาด ณ 
บ้านสีเสียด หมู่ที่ 10 

เงินอุดหนุนทั่วไป 116,000.00 

47 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างอาคารกรองน้ าดื่มสะอาด ณ 
บ้านเนินสูง หมู่ที่ 5 

เงินอุดหนุนทั่วไป 116,000.00 

48 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างอาคารกรองน้ าดื่มสะอาด ณ 
บ้านปากดง หมู่ที่ 1 (ผัง 42 สี่แยก) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 116,000.00 

49. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างอาคารกรองน้ าดื่มสะอาด ณ 
บ้านปากดง (ผัง 40) หมู่ที่1 

เงินอุดหนุนทั่วไป 116,000.00 
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 ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ  
50. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 
บ้านเลิศชัย (ข้างรพ.สต.จริม) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 130,000.00 

51 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

โครงการปรับพื้นที่ส านักงานเทศบาลต าบลจริม เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.00 

52 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
กิ่วเคียน หมู่ที่ 12 สายที2่ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 118,700.00 

53 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
กิ่วเคียน หมู่ที่ 12 สายที่ 1 

เงินอุดหนุนทั่วไป 65,500.00 

54 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.3 บ้านดงงาม เงินอุดหนุนทั่วไป 15,100.00 

55 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 5-หมู่ที่ 1 เงินอุดหนุนทั่วไป 88,400.00 

56 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาล
ต าบลจริม 

เงินอุดหนุนทั่วไป 12,900.00 

57 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมอาชีพ การลงทุน พานิช
ยกรรม และการท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงานตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 

58 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมอาชีพ การลงทุน พานิช
ยกรรม และการท่องเที่ยว 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที3่ ซอยข้างวัด
หาดสองแคว บ้านดงงาม 

เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.00 

59 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมอาชีพ การลงทุน พานิช
ยกรรม และการท่องเที่ยว 

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ข้ามล าห้วยสีเสียด (บ้านนางจ าลอง) หมู่ที่ 11 
บ้านงุ้นงาม 

เงินอุดหนุนทั่วไป 166,000.00 

60 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมอาชีพ การลงทุน พานิช
ยกรรม และการท่องเที่ยว 

โครงการก่อสร้างร้านค้าชุมชน บ้านท่าวังโปร่ง 
หมู่ที่ 2 

เงินอุดหนุนทั่วไป 488,300.00 
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 ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ  
61 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ 

วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญทางศาสนา
ทั้งราชพิธีและรัฐพิธี:กิจกรรมเนื่องในวันส าคัญ
ทางศาสนา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.00 

62 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจัดงานวันเทศบาล เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.00 

63 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาต ิ เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 

64. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการวันพ่อแห่งชาต ิ เงินอุดหนุนทั่วไป 200,000.00 

65 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการสืบสานงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
ตานก๋วยสลากต าบลจริม 

เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.00 

66. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการสืบสานงานประเพณีวัฒนธรรมและของ
ดีอ าเภอท่าปลา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 400,000.00 

67 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์รดน้ าด า
หัวผู้สูงอาย ุ

เงินอุดหนุนทั่วไป 120,000.00 

68 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอท่าปลาตาม
โครงการจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงาน
กาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ประจ าป2ี559 

เงินรายได ้ 15,000.00 

69 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอท่าปลาตาม
โครงการจัดเทศกาลลางสาดหวานและของดี
เมืองอุตรดิตถ์ประจ าป2ี559 

เงินรายได ้ 10,000.00 

70 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

อุดหนุนทีท าการปกครองอ าเภอท่าปลาตาม
โครงการจัดงานราชพิธีและรัฐพิธีของอ าเภอท่า
ปลาประจ าป2ี559 

เงินรายได ้ 5,000.00 

71 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการก าจัดขยะมูลฝอยแบบประชาชนมีส่วน
ร่วม 

เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00 

72 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกต้นไม ้ เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000.00 
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 ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ  
73 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดภาวะโลกร้อน เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000.00 

74 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการ รักน้ า รักปุา รักษาแผ่นดิน เงินอุดหนุนทั่วไป 40,000.00 

75 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถ่ิน
ร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เงินอุดหนุนทั่วไป 175,000.00 

76 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.00 

77 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเนื่อง
ในเทศกาลปีใหม่และสงกรานต ์

เงินอุดหนุนทั่วไป 80,000.00 

78 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการฝึกอบรม ทบทวน อปพร. เงินอุดหนุนทั่วไป 200,000.00 

79 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการด าเนินงาน
ของอสม. 

เงินอุดหนุนทั่วไป 200,000.00 

80 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กและสตร ี เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 

81 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการปกปูอง เทิดทูน สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.00 

82 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและต าบลจริม เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00 

83 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 
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 ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ  
84 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบ

ชุมชน/สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 

85 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการพัฒนาบุคลากรในองค์กรท้องถิ่นให้มี
ความรู้และมีประสิทธิภาพในการท างาน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 250,000.00 

86 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.00 

87 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.00 

88 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการส่งเสริมภาวะผู้น าแก่สตรีในชุมชน เงินอุดหนุนทั่วไป 200,000.00 

89 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน/
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 

90 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการสนับสนุนการสร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนในชาต ิ

เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 

91 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการจัดท าค่าพิกัดแนวเขตการปกครอง เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.00 

92 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 

93 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาล
ต าบลจริม 

เงินอุดหนุนทั่วไป 12,900.00 

94 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

สมทบกองทุนออมทรัพย์สวัสดิการประชาชน
ต าบลจริม 

เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.00 
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 ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ  
95 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบ

ชุมชน/สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ต าบลจริม 

เงินอุดหนุนทั่วไป 164,100.00 

96 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการต่อเติมอาคาร อปพร. เงินอุดหนุนทั่วไป 67,300.00 

97 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลต าบลจริม เงินอุดหนุนทั่วไป 499,500.00 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 2559 2560 2561 
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 51 8,687,906.00 38 3,647,000.00 38 3,647,000.00 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

21 4,670,200.00 17 9,400,000.00 8 3,600,000.00 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ  
การลงทุน  
พานิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

4 774,300.00 16 5,980,000.00 16 7,380,000.00 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

13 1,230,000.00 14 960,000.00 16 1,060,000.00 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5 285,000.00 6 220,000.00 7 720,000.00 

6.ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

24 2,218,800.00 16 1,050,000.00 18 1,200,000.00 

รวม 118 17,866,206.00 107 21,257,000.00 103 17,607,000.00 
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     เทศบาลต าบลจริม มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อ
หนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 97โครงการ จ านวนเงิน 14,154,606บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 75 
โครงการ จ านวนเงิน 10,869,782.44ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 35 5,624,529.94 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

16 
2,332,800.00 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ การลงทุน 
พานิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

4 
676,650.00 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6 
653,140.00 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

3 
189,947.50 

 
ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

11 
1,392,715.00 

 
รวม 75 10,869,782.44 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2559 
เทศบาลต าบลจริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 

ยุทธศาสตร์ แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

แผนการด าเนินการ 
ที่ได้ทั้งหมด 

 จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 51 8,687,906.00 35 5,624,529.94 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

21 4,670,200.00 16 
2,332,800.00 

 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ การ
ลงทุน พานิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

4 774,300.00 4 
676,650.00 

 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

13 1,230,000.00 6 
653,140.00 

 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5 285,000.00 3 
189,947.50 

 
6.ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

24 2,218,800.00 11 
1,392,715.00 

 
รวม 118 17,866,206.00 75 10,869,782.44 
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ช. ผลการด าเนินงาน 
     เทศบาลต าบลจริม ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2559 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความ
ร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ 
ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่
ส าคัญดังนี้ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     1.1โครงการวันเด็กแห่งชาติ 

 
 
1.2 โครงการส่งเสริมภาวะผู้น าแก่สตรีในชุมชน 

 
 
2.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
2.1 โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล บ้านกิ่วเคียน หมู่ที่ 12 สายที่2 
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2.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกิ่วเคียน หมู่ที่ 12 สายที่ 1 

 
 
2.3 โครงการปรับพ้ืนที่เทศบาลต าบลจริม 

 
 
 
3.ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ การลงทุน พานิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
     3.1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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   3.2  โครงการก่อสร้างร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 2 บ้านท่าวังโปร่ง 

 
 
4.ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและการศึกษา 
4.1 โครงการวันพ่อแห่งชาติ 2558 

 
 
 
4.2โครงการสืบสานงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นตานก๋วยสลากต าบลจริม 
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5.ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1 โครงการรักน้ า รักปุา รักษาแผ่นดิน       

 
 
 
6.ด้านยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
   6.1 อบรมทบทวนอปพร. 

 
 
 
 
6.2 โครงการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและต าบล 
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        ทัง้นี ้หากประชาชนทุกท่านหรอืหนว่ยงานราชการต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้องมีข้อสงสยัหรอืมีความประสงค์จะเสนอ 
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาลต าบลจริมทราบ สามารถติดต่อผ่านทางเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบโดยตรงและเว็บไซด์ของเทศบาลต าบลจริม www.jarim.go.th เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนา 
และปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป  

 
    จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

 
                                                              ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม  2559 

 
      ราชัน   มหาวัน 

                                                             (นายราชัน   มหาวัน) 
                                                              นายกเทศมนตรีต าบลจริม 
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ส่วนที่ 1 

บทน า 

***** 

 ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากข้ึน แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่
ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน “แผนพัฒนา
ท้องถิ่น” ซึ่งในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็น “แผนยุทธศาสตร์” และ “แผนพัฒนาสามปี” อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ
ประการหนึ่งที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถด าเนินงานได้ตามเปูาหมายที่วางไว้ จึงจ าเป็นต้องมี
การก าหนดแผนสามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วย  

 ด้วยเหตุที่การวางแผนมีความส าคัญ 5 ประการ คือ (1) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความ
ยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (2) ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร (3) ท าให้การ
ด าเนินงานขององค์กรบรรลุเปูาหมายที่ปรารถนา (4) เป็นการลดความเป็นศูนย์เปล่าของหน่วยงานที่ซับซ้อนและ 
(5) ท าให้เกิดความแจ่มชัดในการด าเนินงาน ดังนั้น การวางแผนจึงก่อให้เกิดประโยชน์ดังนี้ คือ ท าให้เกิดการ
ด าเนินงานบรรลุจุดมุ่งหมาย เป็นการประหยัด ลดความไม่แน่นอน ใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุม ส่งเสริมให้เกิด
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ พัฒนาแรงจูงใจ พัฒนาการแข่งขัน และท าให้เกิดประสานงานที่ดี  

 ดังนั้น การวางแผนจึงเป็น “การพิจารณาและก าหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บุรรลุเปูาหมายที่ปรารถนา 
เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันและอนาคตเป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดข้ึน ฉะนั้นการ
วางแผนจึงเป็นกระบวนการทางสติปัญญาที่พิจารณา ก าหนดแนวทางปฏิบัติงาน มีรากฐานการตัดสินใจตาม
วัตถุประสงค์ ความรู้และการคาดคะเน อย่างใช้ดุลพินิจ ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า “การวางแผน คือ ความพยายามที่
เป็นระบบ เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา  

 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่
สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินที่เกิดข้ึนได้ ก็ไม่สามารถท่ีจะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบ
ติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญ ที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” 
ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเปูาหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือน าข้อมูล
ดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่การยุติการด าเนินงาน  

 ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผน  

 การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่ 
“การติดตาม” หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลปูอนกลับเกี่ยวกับการด าเนินงาน
โครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว 
ย่อมส่งผลให้เกิดการล่าช้าในการด าเนินงานให้บรรลุ ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเปูาหมายหลัก
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ของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน
เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเปูาหมายที่
ได้รับประโยชน์จากโครงการ 

 ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้วจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนด าเนิน 
งานด้านต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลปูอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปูาหมายของโครงการต่างๆการระบุปัญหา
ที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหาการติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเปูาหมาย 
การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน  

 โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากเป็น
สิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูงจึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการนอก 
จากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูงและก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อน ในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้ว ขึ้นอยู่
กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่
จะต้องแบกรับภาระต้นทุนท่ีสูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใดบางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว 
เพียงคนเดียวโดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา เพียง
จ านวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะเรียกใช้วิธีติดตามท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ใช้ต้นทุนสูงสุด 

 ในส่วนของ “การประเมิน” นั้นเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตามเพราะผลที่
ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการขยายขอบเขตหรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์
ของการประเมิน การประเมินผล จึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็น
ตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้
หรือไม่ อีกท้ังการประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด 
ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับ ที่น าไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป 
นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม
อย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้ 
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ส่วนที่ 2 

ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจริม 

********* 

  การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาเทศบาลต าบลจิรม มีฐานคิดว่าระบบติดตาม
และประเมินผล ไม่อาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผนทั้งหมด ดังนั้นระบบอ่ืนๆ ที่เกิดข้ึนก่อนหน้าที่
แผนพัฒนาจะด าเนินการจึงเป็นเหมือนบริบทที่ย่อมจะส่งผลต่อการบริหารแผน และการส่งผลต่อการติดตามและ
ประเมินผลด้วยเช่นกัน 

  ระบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจริมหรือในปัจจุบันเรียกว่าติดตาม
และประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี ซึ่งจะสามารถติดตามแผนการปฏิบัติงานตาม
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ได้โดยจะปรากฏในรูปแบบของรายงานในทุกช่วงของแผนยุทธศาสตร์  

องค์ประกอบของระบบการติดตามและประเมินผล  

  ระบบของการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่นครั้งนี้ ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 
3 ส่วนหลัก คือ ส่วนของปัจจัยน าเข้า ส่วนของกระบวนการติดตามและส่วนของการประเมินผลผลลัพธ์ ซึ่งสามารถ
อธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้ 

  1.ส่วนปัจจัยน าเข้า คือ ปัจจัยที่องค์กรส่วนท้องถิ่นจะ “มี” เพ่ือน าเข้าสู่ระบบติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ ผู้ประเมิน ผู้ถูกประเมินและ
เครื่องมือในการประเมิน ฯลฯ ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นท่ีมีอยู่แล้ว จะถูกเข้าสู่เทศบาลต าบลซึ่งมีหน่วย
ติดตามและประเมินผล ซึ่งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะมีเครื่องมือส าหรับใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี ได้แก่ แบบรายงานแบบที่ 1 แบบช่วยก ากับการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการทบทวนว่าการจัดท าแผนได้ใช้กระบวนการครบทุก
ขั้นตอนหรืออย่างไร 

  2.ส่วนของกระบวนการติดตาม คือ ช่วงของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น ทั้ง
ในระดับเทศบาล ซึ่งได้ก าหนดเป็นการติดตามรายไตรมาส คือ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม) ไตรมาสที่2 
(มกราคม-มีนาคม) ไตรมาสที่3 (เมษายน-มิถุนายน) ไตรมาสที่4 (กรกฎาคม-กันยายน) ในแต่ละปี โดยการติดตาม
ดังกล่าวเป็นการติดตามผลขั้นกลางของแผนยุทธศาสตร์ว่าเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นท่ีได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
แผนยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ดีหรือไม่สามารถวัดได้จริงหรือเปล่า นอกจากนี้การติดตามในทุกช่วงของแผนยัง
สามารถเป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า ว่าแผนยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ สามารถไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
เพ่ือให้บุคลากรทีเก่ียวข้องสามารถระดมความคิด ในการปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานที่จะสามารถน าไปสู่การ  
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บรรลุแผนที่ก าหนดไว้ได้ ซึ่งการรวบรวมข้อมูลมีเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผน ได้แก่ แบบ
รายงานแบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบไปด้วยการติดตามการ
ด าเนินงานของโครงการ และการเปลี่ยนแปลงโครงการ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามโครงการที่
ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน  

 3.ส่วนของการประเมินผลลัพธ์ เป็นการติดตามผลช่วงสุดท้ายหรืออาจถูกเรียกว่า “การประเมินแผน
ยุทธศาสตร์” ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ที่ผ่านมาในแต่ละปี ผลที่เกิดขึ้น
เป็นไปตามเปูาหมายท่ีได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งจัดท ารายงานผลการติดตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อประโยชน์
ส าหรับบุคลากร หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องได้ และเป็นฐานในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นในแผน
ต่อไปในอนาคตโดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลลัพธ์ ได้แก่ แบบรายงานแบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ โดยมีเนื้อหาที่ส าคัญในการประเมินได้แก่ ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ต่อผล
การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม (ผลจากแบบรายงาน แบบที่ 3/2) ความพึงพอใจของผู้
ที่เก่ียวข้องต่อการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก(ผลจากแบบ
รายงาน แบบที่ 3/3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบรายงาน 

แบบประเมินผลแผน แบบติดตามแผน แบบประเมินผลแผน 

แบบที1่ 

การประเมินการจดัท าแผน

ยทุธศาสตร์ 

ขององค์กรปกครองสว่น

ท้องถ่ิน 

แบบที่ 2 

แบบติดตามและประเมินผลการ

ด าเนินงานขององค์กรปกครอง

สว่นท้องถ่ิน 

แบบที่ 3/1 

แบบประเมินผล 

การด าเนินงานตามแผน

ยทุธศาสตร์ 
แบบที่3/2 

แบบประเมินความพงึพอใจตอ่ผลการ

ด าเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินใน

ภาพรวม 

 
แบบที่3/3 

แบบประเมินความพงึพอใจตอ่ผลการ

ด าเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินใน

แตล่ะยทุธศาสตร์ 
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แบบท่ี 1 การช่วยก ากับ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

วัตถุประสงค์ของแบบ 

แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นว่า ด าเนินการครบถ้วนทุกข้ันตอน มากน้อยเพียงใดอย่างไร  

ประโยชน์ 

เป็นเครื่องมือส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินตนเอง และส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่ง
เป็นหน่วยติดตามและประเมินผล ใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ
ท้องถิ่นว่ามีการด าเนินการเป็นไปตามขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องหรือไม่ โดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นเป็นผู้กรอกข้อมูลและส่งมาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตามและประเมินผล  

ระยะเวลาในการติดตาม 

แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแบบที่ใช้ในการประเมินการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละครั้งที่มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ซึ่งในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีก าหนด
ระยะเวลาในการจัดท าแผนแตกต่างกันไป 

องค์ประกอบของแบบ 

แบบประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย  

ส่วนที่ 1 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส่วนที่2 ประเด็นการประเมินมีท้ังหมด 13 ข้อ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 6 ข้อ 
และการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 7 ข้อ (ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตอบว่า มีการด าเนินการ / ไม่มีการ
ด าเนินการตามประเด็นการประเมินหรือการช่วยก ากับนั่นเอง)  
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แบบท่ี  1  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 

ค าช้ีแจง  :  แบบท่ี 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย 

จะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

ช่ือองค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่น  :  ……………………………………………………………………………………….. 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ ไม่ม ี

ด าเนินงาน การด าเนินงาน 

ส่วนที ่1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น     

1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    

2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    

3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ    

4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    

5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    

6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา    

 
  

ส่วนที ่2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น    

7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล    

8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   

9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น  (SWOT)  เพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาท้องถิ่น    
10.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น   
11.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด    

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน    

13.  มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น    

14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา    

15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด    

16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา    

17.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร ์    

18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร ์    

19.  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม ่  
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แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

วัตถุประสงค์ของแบบ 

 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส เป็นเครื่องมือหนึ่งที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถน าไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด โดยมีประเด็นในการติดตาม 2 ประเด็น คือ 1.การติดตามผลการด าเนินงาน
และการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 3 ปี 2.ผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตาม
โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

ประโยชน์ 
 1.เป็นเครื่องมือส าหรับ เมืองพัทยา เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลที่จะน าไปใช้เป็น

เครื่องมือในการติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 3 ปี และโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ ซึ่งนอกจากจะท าให้รับทราบถึง สถานการณ์ในการด าเนินงานแล้ว ยังสามารถใช้เป็น “สัญญาณเตือนภัย
ล่วงหน้า” ว่าแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด สามารถเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดหรือไม่  

 2.เป็นเครื่องมือส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผลเพื่อใช้ในการ
ติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  

ระยะเวลาในการติดตาม 

 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบที่ใช้ในการติดตามผลการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส 3 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม ซึ่งเป็นเดือนแรกของ
ปีงบประมาณ  

องค์ประกอบของแบบ 

 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาสประกอบไปด้วยเนื้อหา 
ที่ส าคัญ 4 ส่วน คือ  

ส่วนที่1 ข้อมูลทั่วไป 

- ชื่อหน่วยงาน 

- ไตรมาสที่รายงาน 

ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 3 ปี 
- จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี 
- จ านวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

- ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาประจ าปี.... 
- จ านวนโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง – การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

 โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี  

ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
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แบบท่ี 2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค าชี้แจง:  แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม-ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1 

     ******************************  

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 1.ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น........................................... 
 2.รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 
 ()  ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม) ()  ไตรมาสที่2 (มกราคม-มีนาคม) 
 ()  ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน) ()  ไตรมาสที่4 (กรกฎาคม-กันยายน) 

ส่วนที่ 2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา  3  ปี 
 3.จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี 

 

ยุทธศาสตร ์

ปีที่ 1 ................. ปีที่ 2  ............... ปีที่ 3  ................ รวม 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

         

         

         

         

         

         

         

รวม 
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4.จ านวนโครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

 

 

ยุทธศาสตร ์

ปีที่ 1 ................. ปีที่ 2  ............... ปีที่ 3  ................ รวม 
จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

         
         

         

         

         

         

รวม 
        

 

5.ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี........................................ 

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ในระหว่าง 

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่
มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการที่
มีการเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

             

             

             

             

             

             

             

รวม 
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6.  การเบิกจ่ายงบประมาณปี................... 

ยุทธศาสตร์ 

งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

รวม 
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ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

7.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี......................... 

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 

เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง 

ด าเนินการ 

ยังไม่ได ้

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ที่ได้รับ 

งบประมาณ 

ที่เบิกจ่ายไป 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

รวม 
     

 

ส่วนที่ 4ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
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แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ของแบบ 

 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด โดยมีประเด็นในการประเมิน 3 ส่วน คือ  

(1)ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม (2)ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ในแต่ละยุทธศาสตร์ และ(3)การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

ประโยชน ์

 1.เป็นเครื่องมือส าหรับ เมืองพัทยา เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลที่จะน าไปใช้เป็น
เครื่องมือในการประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  

 2.เป็นเครื่องมือส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผลเพื่อใช้ในการ
ติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  

ระยะเวลาในการติดตาม 

 แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบที่ใช้ในการประเมินผลการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ (ช่วงเดือน ตุลาคม-กันยายน)  

องค์ประกอบของแบบ 

 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประกอบไปด้วยเนื้อหา ที่ส าคัญ 3 ส่วน คือ  

ส่วนที่1 ข้อมูลทั่วไป 

- ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- วัน เดือน ปี ที่รายงาน 

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี............................................. 

- ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน 

- ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  
- ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 

*ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
*การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
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ค าชี้แจง  แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปี ละ 1 ครั้ง หลังจาก
สิ้นสุดงบประมาณ 

............................................................................................................................................................. 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ............................................................................ 

2.วัน/เดือน/ปีที่รายงาน......................................................................................... 

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการในป ี
3.ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่ 
ปรากฎอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัต ิ

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   

 
 

 

 

แบบท่ี 3/1ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
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ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงาน 
4.ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4)มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
5)การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6)การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาก าหนด    
7)ผลการด าเนินโครงการ /กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

   

8)ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

ภาพรวม 
   

 

5.ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1..............................................................................................  

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4)มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ  
5)การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6)การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7)ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8)ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
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2)การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 

 

ตัวชี้วัดที่เลือก 

 

หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน 

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพ่ิม/ลด 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
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แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  

วัตถุประสงค์ของแบบ 

 เพ่ือใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผู้เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ประโยชน์ 
 เป็นเครื่องมือส าหรับ เมืองพัทยา เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลที่จะน าไปใช้เป็นเครื่องมือใรการ
ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร 

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 

 เก็บข้อมูลจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือประเมินองค์กรในแต่ละปี  

องค์ประกอบของแบบ 

 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมประกอบไป
ด้วยเนื้อหาที่ส าคัญ 2 ส่วน คือ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  

- เพศ 
- อายุ  
- การศึกษา 
- อาชีพหลัก 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  

 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  

9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
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แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  

ค าชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ  ( ) ชาย   ( ) หญิง 
2. อายุ  ( ) ต่ ากว่า20 ปี ( ) 20-30 ปี   ( ) 31-40 ปี 

( ) 41-50 ปี  ( ) 51-60 ปี   ( ) มากกว่า60 ปี 
3. การศึกษา ( ) ประถมศึกษา  ( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  
( ) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ( ) ปริญญาตรี   
( ) สูงกว่าปริญญาตรี  ( ) อ่ืนๆ 
4. อาชีพหลัก ( ) รับราชการ  ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  ( ) ค้าขาย-ธุรกิจส่วนตัว 

( ) รับจ้าง  ( ) นักเรียนนักศึกษา  ( ) เกษตรกร 

( ) อ่ืนๆระบุ………………………….. 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม    

2)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม    

3)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม    

4)มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ    

5)การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

6)การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    

7)ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น    

8)การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน    

9)ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    
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แบบท่ี 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ของแบบ 

 เพื่อใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ประโยชน์  

 เป็นเครื่องมือส าหรับ เมืองพัทยา เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลที่จะน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 

 เก็บข้อมูลจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือประเมินองค์กรในแต่ละปี  

องค์ประกอบของแบบ 

  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
ประกอบด้วยเนื้อหาที่ส าคัญ 2 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

- เพศ 
- อายุ  
- การศึกษา 
- อาชีพหลัก 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  
 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
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แบบที่ 3/3แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์  
 

 
ยุทธศาสตร์............................................................................ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  ( ) ชาย   ( ) หญิง 
2. อายุ  ( ) ต่ ากว่า20 ปี ( ) 20-30 ปี   ( ) 31-40 ปี 

( ) 41-50 ปี  ( ) 51-60 ปี   ( ) มากกว่า60 ปี 
3. การศึกษา ( ) ประถมศึกษา  ( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  
( ) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ( ) ปริญญาตรี   
( ) สูงกว่าปริญญาตรี  ( ) อ่ืนๆ 
4. อาชีพหลัก ( ) รับราชการ  ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  ( ) ค้าขาย-ธุรกิจส่วนตัว 

( ) รับจ้าง  ( ) นักเรียนนักศึกษา  ( ) เกษตรกร 
( ) อ่ืนๆระบุ………………………….. 

 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้าน
........................................................ โดยให้คะแนนเต็ม 10  ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน
เท่าใด 
 
ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4)มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ  
5)การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6)การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7)ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8)ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
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ส่วนที่ 3 

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจริม 

 จากการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลต าบลจริมประจ าปี 
2559 เป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี เทศบาลต าบลจริม (พ.ศ.2559-2561)จากการประเมินของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจริม จ านวน 8 ท่าน รวมไปถึงจากการแจก
แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในเขตต าบลจริมจ านวน 650 ฉบับ และได้รับตอบกลับมาจ านวน 591 
ฉบับ สรุปผลการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจริม โดยแยกได้ดังนี้ 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี จากการใช้แบบประเมินผลแผนพัฒนาที่คณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจริมได้ร่วมกันคิด ร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้ดังนี้ 
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แบบประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี (100  คะแนน) 

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ประเมินครั้งที่.......   เมื่อวันที.่......    เดือน.......    พ.ศ. .......... 

 

ที่ ตัวชี้วัดการประเมินผล เกณฑ์คะแนน คะแนนที่ได้ 

1 เกณฑ์นโยบายมีการตอบสนองกับวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร   

 1.1 แผนพัฒนาที่ได้ด าเนินงานตอบสนองกับวิสัยทัศน์ พันธกิจที่ตั้งไว้ 
ตามแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจริม มากน้อยเพียงใด 
(   ) ตอบสนองกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ร้อยละ 80 
(   ) ตอบสนองกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ร้อยละ 70 
(   ) ตอบสนองกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ร้อยละ 60 
(   ) ตอบสนองกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ร้อยละ 50 
(   ) ตอบสนองกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ต่ ากว่าร้อยละ 50 
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 1.2 วิสัยทัศน์และพันธกิจในแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจริม 
ครอบคลุมความต้องการของประชาชนมากน้อยเพียงใด 
     (   ) ครอบคลุมความต้องการของประชาชน ร้อยละ 80 
     (   ) ครอบคลุมความต้องการของประชาชน ร้อยละ 70 
     (   ) ครอบคลุมความต้องการของประชาชน ร้อยละ 60 
     (   ) ครอบคลุมความต้องการของประชาชน ร้อยละ 50 
     (   ) ครอบคลุมความต้องการของประชาชน ต่ ากว่าร้อยละ50  
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2 เกณฑ์สัมฤทธิ์ผลและการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย 
(20 คะแนน) 

  

 2.1 จากการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลจริม 
มีการน าโครงการในแผนมาด าเนินงาน 
   (   ) ครอบคลุมความต้องการของประชาชน ร้อยละ 80 
   (   ) ครอบคลุมความต้องการของประชาชน ร้อยละ 70 
   (   ) ครอบคลุมความต้องการของประชาชน ร้อยละ 60 
   (   ) ครอบคลุมความต้องการของประชาชน ร้อยละ 50 
   (   ) ครอบคลุมความต้องการของประชาชน ต่ ากว่าร้อยละ50 
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ที่ ตัวชี้วัดการประเมินผล เกณฑ์คะแนน คะแนนที่ได้ 

 2.2 เมื่อมีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจริมบรรลุ
เปูาหมายตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาได้มากน้อยเพียงใด 

  

       (   ) บรรลุเปูาหมายตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 80 
(   ) บรรลุเปูาหมายตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 70 
(   ) บรรลุเปูาหมายตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 60 
(   ) บรรลุเปูาหมายตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 50 
(   ) บรรลุเปูาหมายตามวัตถุประสงค์ได้ ต่ ากว่าร้อยละ 50 
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3 เกณฑ์ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม (20คะแนน) 

3.1 เทศบาลต าบลจริมได้เปิดโอกาสให้ประชาชนแต่ละหมู่บ้านเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในข้ันตอนของการเสนอปัญหา
และความต้องการของแต่ละหมู่บ้าน 
     (   ) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ร้อยละ 80 
     (   ) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ร้อยละ 70 
     (   ) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ร้อยละ 60 
     (   ) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ร้อยละ 50 
     (   ) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ต่ ากว่าร้อยละ50  
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 3.2 โครงการที่ชุมชนเสนอในหมู่บ้านตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเม่ือจัดท า
เทศบัญญัติและออกมาเป็นแผนด าเนินงาน ท่านคิดว่ามีการกระจาย
ผลประโยชน์และมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันทุกหมู่บ้านมากน้อย
เพียงใด 

  

    (   ) มีการกระจายผลประโยชน์และมีความเสมอภาค ร้อยละ 80 
   (   ) มีการกระจายผลประโยชน์และมีความเสมอภาค ร้อยละ 70 
   (   ) มีการกระจายผลประโยชน์และมีความเสมอภาค ร้อยละ 60 
   (   ) มีการกระจายผลประโยชน์และมีความเสมอภาค ร้อยละ 50 
   (   ) มีการกระจายผลประโยชน์และมีความเสมอภาคต่ ากว่าร้อยละ50 
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ที่ ตัวชี้วัดการประเมินผล เกณฑ์คะแนน คะแนนที่ได้ 

4 เกณฑ์การให้บริการประชาชน (20 คะแนน)   

 4.1 เทศบาลต าบลจริม มีการให้บริการประชาชนได้ รวดเร็ว 
ทันเวลามากน้อยเพียงใด 
(   ) มีการให้บริการรวดเร็ว ทันเวลา คิดเป็นร้อยละ 80 
(   ) มีการให้บริการรวดเร็ว ทันเวลา คิดเป็นร้อยละ 70 
(   ) มีการให้บริการรวดเร็ว ทันเวลา คิดเป็นร้อยละ 60 
(   ) มีการให้บริการรวดเร็ว ทันเวลา คิดเป็นร้อยละ 50 
(   ) มีการให้บริการรวดเร็ว ทันเวลา คิดเป็นต่ ากว่าร้อยละ 50 
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      4.2 เทศบาลต าบลจริมสามารถตอบสนองในการแก้ไขปัญหา การ
ให้ความส าคัญและการก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพไม่ละเลยเพิกเฉยต่อปัญหามากน้อยเพียงใด 
     (   ) แก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็วไม่เพิกเฉยต่อปัญหา ร้อยละ 80 
     (   ) แก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็วไม่เพิกเฉยต่อปัญหา ร้อยละ 70 
     (   ) แก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็วไม่เพิกเฉยต่อปัญหา ร้อยละ 60 
     (   ) แก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็วไม่เพิกเฉยต่อปัญหา ร้อยละ 50 
     (   ) แก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็วไม่เพิกเฉยต่อปัญหาต่ ากว่าร้อย
ละ50  
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5 เกณฑ์การตอบสนองและความพึงพอใจของประชาชน (20คะแนน)    
 5.1 เทศบาลต าบลจริมได้จัดระบบเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็น

และข้อเสนอแนะของประชาชนผู้รับบริการ 
   (   ) มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ร้อยละ 80 
   (   ) มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ร้อยละ 70 
   (   ) มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ร้อยละ 60 
   (   ) มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ร้อยละ 50 
   (   ) มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่ ากว่าร้อยละ50 
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ที่ ตัวชี้วัดการประเมินผล เกณฑ์คะแนน คะแนนที่ได้ 

 5.2 ประชาชนต าบลจริมมีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
เทศบาลต าบลจริม มากน้อยเพียงใด 

  

       (   ) มีระดับความพึงพอใจคิดเป็น ร้อยละ 80 
(   ) มีระดับความพึงพอใจคิดเป็น ร้อยละ 70 
(   ) มีระดับความพึงพอใจคิดเป็น ร้อยละ 60 
(   ) มีระดับความพึงพอใจคิดเป็น ร้อยละ 50 
(   ) มีระดับความพึงพอใจคิดต่ ากว่าร้อยละ 50 

10 
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  (ลงชื่อ)  

   (......................................................)  

   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

  เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์  
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ผลการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามป ี
ของเทศบาลต าบลจริม 

 

จาการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีประจ าปี  2559   เป็นการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบลจริม(พ.ศ.2559-2561)จากการประเมินของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจริม จ านวน  8ท่าน  รวมไปถึงจากการแจกแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ประชาชนในเขตต าบลจริม จ านวน 650 ชุด สรุปการประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลต าบลจริม  โดยแยกได้ดังนี้   

 ผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจาก
แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนก าหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดังนี้  

1. เกณฑ์นโยบายมีการตอบสนองกับวิสัยทัศน์  พันธกิจขององค์กร 
1.1  แผนพัฒนาที่ได้ด าเนินงานตอบสนองกับวิสัยทัศน์พันธกิจ ที่ตั้งไว้  ตามแผนพัฒนาของเทศบาล

ต าบลจริม มากน้อยเพียงใด  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจริม 

ร้อยละ  62.5 คิดว่าตอบสนองกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ได้   ร้อยละ  80  
ร้อยละ  25.0 คิดว่าตอบสนองกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ได้   ร้อยละ  70  
ร้อยละ  12.5 คิดว่าตอบสนองกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ได้   ร้อยละ  60  

 1.2  วิสัยทัศน์ และพันธกิจในแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจริม ครอบคลุมความต้องการของประชาชน
มากน้อยเพียงใด  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจริม  
ร้อยละ50.0 คิดว่า ครอบคลุมความต้องการของประชาชน  ได้  ร้อยละ  80 
ร้อยละ 37.5คิดว่า ครอบคลุมความต้องการของประชาชน  ได้  ร้อยละ  70 
ร้อยละ 12.5คิดว่า ครอบคลุมความต้องการของประชาชน   ได้  ร้อยละ  60 

2. เกณฑ์สัมฤทธิผลและการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย   
 2.1  จากการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลจริม มีการน าโครงการในแผนมา
ด าเนินงานมากน้อยเพียงใด  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจริม 
 ร้อยละ50.0  คิดว่าได้มีการน าโครงการมาด าเนินการตามแผน ได้  ร้อยละ 80 

  ร้อยละ25.0  คิดว่าได้มีการน าโครงการมาด าเนินการตามแผน ได้  ร้อยละ 70 
  ร้อยละ 25.0คิดว่าได้มีการน าโครงการมาด าเนินการตามแผน  ได้  ร้อยละ 60 
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2.2 เมื่อมีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจริม บรรลุเปูาหมายตามวัตถุประสงค์ของ
แผนพัฒนาได้มากน้อยเพียงใด  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจริม  
   ร้อยละ 50.0คิดว่า บรรลุเปูาหมายตามวัตถุประสงค์ ได้  ร้อยละ  80  
   ร้อยละ 25.0คิดว่า บรรลุเปูาหมายตามวัตถุประสงค์ ได้  ร้อยละ  70  
   ร้อยละ 25.0คิดว่า บรรลุเปูาหมายตามวัตถุประสงค์ ได้  ร้อยละ  50  
3. เกณฑ์ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม  

3.1 เทศบาลต าบลจริมได้เปิดโอกาสให้ประชาชนแต่ละหมู่บ้านเข้ามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในขั้นตอนของการเสนอปัญหาและความต้องการของแต่ละหมู่บ้าน  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจริม   
   ร้อยละ 50.0คิดว่า เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมร้อยละ   80  
   ร้อยละ 37.5คิดว่า เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมร้อยละ  70 

ร้อยละ 12.5คิดว่า เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมร้อยละ  60 
3.2 โครงการที่ชุมชนเสนอในหมู่บ้านตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเม่ือจัดท าข้อบัญญัติและออกมาเป็นแผน

ด าเนินงาน ท่านคิดว่ามีการ กระจายผลประโยชน์และมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันทุกหมู่บ้านมากน้อยเพียงใด  
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจริม 

ร้อยละ 37.5คิดว่า มีการกระจายผลประโยชน์และมีความเสมอภาคร้อยละ 80 
  ร้อยละ 37.5คิดว่า มีการกระจายผลประโยชน์และมีความเสมอภาคร้อยละ 70 
  ร้อยละ 25.0 คิดว่า มีการกระจายผลประโยชน์และมีความเสมอภาคร้อยละ 60 
4. เกณฑ์การให้บริการประชาชน  

4.1 เทศบาลต าบลจริมมีการให้บริการประชาชนได้ รวดเร็ว ทันเวลา มากน้อยเพียงใด   
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจริ 
 ร้อยละ 50.0คิดว่า มีการให้บริการรวดเร็ว ทันเวลา คิดเป็นร้อยละ  80 

  ร้อยละ 50.0คิดว่า มีการให้บริการรวดเร็ว ทันเวลา คิดเป็นร้อยละ  70 
  ร้อยละ    -     คิดว่า มีการให้บริการรวดเร็ว ทันเวลา คิดเป็นร้อยละ  60 

4.2 เทศบาลต าบลจริม สามารถตอบสนองในการแก้ไขปัญหา การให้ความส าคัญและการก าหนด
มาตรการแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ไม่ละเลยเพิกเฉยต่อปัญหามากน้อยเพียงใด  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจริม  
  ร้อยละ 50.0 คิดว่าแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็วไม่เพิกเฉยต่อปัญหาได้ร้อยละ 80 

   ร้อยละ 37.5คิดว่าแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็วไม่เพิกเฉยต่อปัญหาได้ร้อยละ 70 
ร้อยละ 12.5 คิดว่าแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็วไม่เพิกเฉยต่อปัญหาได้ร้อยละ 60 
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5. เกณฑ์การตอบสนองและความพึงพอใจของประชาชน    
5.1  เทศบาลต าบลจริมได้จัดระบบเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน

ผู้รับบริการ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจริม 

ร้อยละ 62.5คิดว่ามีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนร้อยละ  80  
ร้อยละ 25.0คิดว่ามีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนร้อยละ  70  
ร้อยละ 12.5คิดว่ามีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนร้อยละ   60  
 

5.2 ประชาชนต าบลจริมมีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลจริมมากน้อยเพียงใด  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจริม  

   ร้อยละ 50.0คิดว่ามีระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ  80 
ร้อยละ 25.0 คิดว่ามีระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ  70 

   ร้อยละ 25.0คิดว่ามีระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ  60 
 
 

และจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลง
แผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสรุปได้ดังนี้  
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แบบท่ี  1  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 

ค าช้ีแจง  :  แบบท่ี 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย 

จะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

ช่ือองค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่น  :  ……………………………………………………………………………………….. 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ ไม่ม ี

ด าเนินงาน การด าเนินงาน 

ส่วนที ่1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น /   

1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /   

2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /   

3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ /   

4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /   

5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /   

6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา /   

 
  

ส่วนที ่2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น /   

7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล /   

8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน /  

9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น  (SWOT)  เพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาท้องถิ่น /   
10.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น /  
11.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด /   

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน /   

13.  มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น /   

14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา /   

15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด /   

16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา /   

17.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร ์ /   

18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร ์ /   

19.  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม ่ / 
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แบบท่ี 2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ค าชี้แจง : แบบท่ี 2เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี โดยมีก าหนดระยะเวลา ในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ3 เดือน เริ่มตั้ง แต่ – 
สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม-กันยายน  

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

 

1.  ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       เทศบาลต าบลจริมอ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์  
2.  รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที ่
 (/ )   ไตรมาสที่ 1  (ตุลาคม – ธันวาคม)                     (   )   ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม) 
 (   )   ไตรมาสที่ 3  (เมษายน – มิถุนายน)                   (   )   ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน) 
 

ส่วนที่ 2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา  3 ปี 

3.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ปี 

 

ยุทธศาสตร ์
ปีที่ 1  2559 ปีที่ 2  2560 ปีที่ 3  2561 รวม 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

51 8,687,906.00 38 3,647,000.00 38 3,647,000.00 127 15,981,906.00 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

21 4,670,200.00 17 9,400,000.00 8 3,600,000.00 46 17,670,200.00 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมอาชีพ การลงทุน  
พานิชยกรรม และการท่องเท่ียว 

4 774,300.00 16 5,980,000.00 16 7,380,000.00 36 14,134,300.00 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

13 1,230,000.00 14 960,000.00 16 1,060,000.00 43 3,250,000.00 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5 285,000.00 6 220,000.00 7 720,000.00 18 1,225,000.00 

6.ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

24 2,218,800.00 16 1,050,000.00 18 1,200,000.00 58 4,468,800.00 

รวม 118 17,866,206.00 107 21,257,000.00 103 17,607,000.00 328 56,730,206.00 
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4.  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา ปี 2559(ตุลาคม2558 – กันยายน 2559) 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ
ที ่

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ
ที ่

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพ่ิมเติม 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต 

34 45.4 - - - - 17 39.5 - - 51 43.1 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

17 22.7 - - - - 4 9.3 - - 21 17.7 

การพัฒนาด้านส่งเสริม
อาชีพการลงทุน พานิช
ยกรรม และการ
ท่องเที่ยว 

4 5.3 - - - - 0 0 - - 4 3.7 

การพัฒนาด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม จารีต 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

6 8 - - - - 7 16.3 - - 13 11 

การพัฒนาด้านการ
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3 4 - - - - 2 4.6 - - 5 4.2 

การจัดระเบียบชุมชน/
สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

11 14.6 - - - - 13 30.3 - - 24 20.3 

รวม 75 100 - - - - 43 100 - - 118 100 
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5.  การเบิกจ่ายงบประมาณปี  2559(ตุลาคม 2558 -  กันยายน 2559) 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 5,624,529.94 51.8 - - 5,624,529.94 47.3 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

2,332,800.00 21.5 1,036,400 100 3,369,200 28.3 

การพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ
การลงทุน พานิชยกรรม และ
การท่องเที่ยว 

 
676,650.00 

 

6.2 - - 
 

676,650.00 
 

5.6 

การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรม 
จารีต ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 
653,140.00 

 

 
6 - - 

 
653,140.00 

 

 
5.5 

การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 
189,947.50 

 

1.7 - - 
 

189,947.50 
 

1.6 

การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

 
1,392,715.00 

 

12.8 - - 
 

1,392,715.00 
 

11.7 

รวม  10,869,782.44  100 1,036,400 100 11,906,182.44 100 
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ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 

7.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปีงบประมาณ  2559 
 

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 

เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่าง 

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ที่ได้รับ 

งบประมาณที ่

เบิกจ่ายไป 

1.เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ /   10,389,800 10,389,800 
2.เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ /   5,347,200 5,347,200 
3.เงินประกันสังคมผู้ดูแลเด็ก /   28,500 28,500 
4.เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก /   1,456,200 1,456,200 
5.ค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก /   570,000 570,000 
6.ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอาชีพผู้ที่ผ่านการบ าบัดฟื้นฟู    - - 
7.ค่าใช้จ่ายส าหรับบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด /   13,000 13,000 
8.สนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหาไฟปุา /   50,000 50,000 
9.ค่าจัดการเรียนการสอน /   255,000 255,000 
10.เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ดูแลเด็ก /   3,200 3,200 
11.โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่ /   2,936,200 2,936,200 

รวม    21,049,100 21,049,100 
           

 

ส่วนที่ 4   ปัญหา  และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 

...............................ไม่มี............................................ 
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ค าชี้แจง  แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปี ละ 1 ครั้ง หลังจาก
สิ้นสุดงบประมาณ 

...................................................................... ........................... 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ...เทศบาลต าบลจริมอ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์... 
2.  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน …………27 ตุลาคม 2559………………………… 
 
ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี  2559 
3.  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที ่

ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 

ที่ได้ปฏิบัต ิ

1.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 51 34 
2.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 21 17 
3.การพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพการลงทุน พานิชยกรรม และการท่องเที่ยว 4 4 
4.การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 13 6 
5.การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 3 
6.การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 24 11 

รวม 118 75 
 

 

 

 

 

 

 

แบบท่ี 3/1ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
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ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน 
2.ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม (ร้อยละ)  
 

ประเด็น 

 
 
 
 

ระดับความพึงพอใจ 

จ า
นว

นผ
ู้ตอ

บ 
แบ

บส
อบ

ถา
ม 

พอ
ใจ

มา
ก 

%
 

พอ
ใจ

 

%
 

ไม
่พอ

ใจ
 

%
 

1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 591 112 19 443 75.0 36 6.1 
2)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 591 109 18.4 459 77.7 23 3.9 
3)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 591 163 27.6 397 67.2 31 5.2 
4)มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 591 147 24.9 381 64.5 63 10.7 
5)การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 591 130 22.0 409 69.2 52 8.8 
6)การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 591 136 23.0 390 66.0 65 11.0 
7)ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น 

591 183 31.0 385 65.1 23 3.9 

8)การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 591 159 26.9 393 66.5 39 6.6 
9)ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 591 179 30.3 381 64.5 31 5.2 

 

3.ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
   1)ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9 
2)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 9 
3)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8 
4)มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 8 
5)การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 
6)การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8 
7)ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8 
8)ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 

ภาพรวม 8 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
   1)ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8 
2)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 9 
3)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8 
4)มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 8 
5)การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 
6)การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8 
7)ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8 
8)ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 

ภาพรวม 8 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพการลงทุน พานิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
   1)ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8 
2)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8 
3)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8 
4)มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 8 
5)การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 
6)การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8 
7)ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8 
8)ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 

ภาพรวม 8 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและการศึกษา  
   1)ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8 
2)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 9 
3)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8 
4)มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 8 
5)การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 
6)การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8 
7)ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8 
8)ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 

ภาพรวม 8 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   1)ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9 
2)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 9 
3)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8 
4)มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 8 
5)การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 
6)การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8 
7)ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8 
8)ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 

ภาพรวม 8 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
   1)ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9 
2)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8 
3)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8 
4)มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 8 
5)การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 
6)การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8 
7)ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8 
8)ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 

ภาพรวม 8 
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แบบท่ี 3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นในภาพรวม  
ประเมินโดยการสุ่มตัวอย่างประชาชนต าบลจริม ทุกหมู่บ้านๆละ 50 ครัวเรือน 

 
จากการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม ของปีงบประมาณ 2559 ทางเทศบาล

ต าบลจริมได้จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวมโดยสุ่มประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ หมู่ที่ 1-13 ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 
650 คน ในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจฯ มีผู้ตอบแบสอบถาม จ านวน 591 คน คิดเป็นร้อยละ 90.92   
ไม่ตอบ จ านวน..59... คน  คิดเป็นร้อยละ 9.08...และได้สรุปผล 90.92การตอบแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วนคือ 

 

ส่วนที1่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลักของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที2่ ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ซึ่งสามารถสรุปข้อมูลได้ดังนี้  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
1.เพศ  

ชาย   จ านวน 264   คน    คิดเป็นร้อยละ44.7 
 หญิง  จ านวน 327  คน    คิดเป็นร้อยละ55.3 
2.อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 อายุต่ ากว่า 20 ปี  จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ5.1  
 อายุ 20-30 ปี  จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ16.8  

อายุ 31-40 ปี  จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ  17.4 
 อายุ 41-50 ปี  จ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ  32.5 

อายุ 51-60 ปี  จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ  24.2  
 อายุ มากกว่า 60ปี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ  3.0 
3.ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ประถมศึกษา  จ านวน 397 คน คิดเป็นร้อยละ  67.2 
 มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ  20.3 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ  9.8 
 ปริญญาตรี  จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ  1.7 
 สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ  1.0 
 อื่นๆ   จ านวน - คน คิดเป็นร้อยละ  - 
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4.อาชีพปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 รับราชการ  จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ2.4  

 เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ0.8  

 ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 4.9 
 รับจ้าง   จ านวน 291 คน คิดเป็นร้อยละ49.2  

นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ3.0  

เกษตรกร  จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ33.8  

อ่ืนๆ ..แม่บ้าน..  จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ5.8  
 
 

ส่วนที่2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 ส่วนที่2 เป็นแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจ าแนก
แบบสอบถามทั้งหมด 9 ข้อ โดยผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 591  คน  มีผลเปรียบเทียบและสรุป รายละเอียดดัง
ตารางที่ 1  
 

ประเด็น 
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1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 591 112 19 443 75.0 36 6.1 
2)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 591 109 18.4 459 77.7 23 3.9 
3)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 591 163 27.6 397 67.2 31 5.2 
4)มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 591 147 24.9 381 64.5 63 10.7 
5)การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 591 130 22.0 409 69.2 52 8.8 
6)การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 591 136 23.0 390 66.0 65 11.0 
7)ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น 

591 183 31.0 385 65.1 23 3.9 

8)การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 591 159 26.9 393 66.5 39 6.6 
9)ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 591 179 30.3 381 64.5 31 5.2 
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แบบท่ี 3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นในภาพรวม  
ประเมินโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจริม จ านวน 8 ท่าน  

 
จากการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม ของปีงบประมาณ 2559 ทางเทศบาล

ต าบลจริมได้จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล  
จริมต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม จ านวน 8 คน ในการตอบแบบประเมินความ 
พึงพอใจฯ มีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ และได้สรุปผลการตอบแบบสอบถามออกเป็น  
2 ส่วนคือ 

ส่วนที่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลักของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
 ส่วนที่2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ซึ่งสามารถสรุปข้อมูลได้ดังนี้  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.เพศ  

ชาย   จ านวน  5   คน    คิดเป็นร้อยละ 62.5 
 หญิง  จ านวน  3  คน    คิดเป็นร้อยละ 37.5 
 
2.อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 อายุต่ ากว่า 20 ปี  จ านวน  -  คน คิดเป็นร้อยละ -  
 อายุ 20-30 ปี  จ านวน  -  คน คิดเป็นร้อยละ -  

อายุ 31-40 ปี  จ านวน  4 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 
 อายุ 41-50 ปี  จ านวน  4 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 

อายุ 51-60 ปี  จ านวน  -  คน คิดเป็นร้อยละ -  
 อายุ มากกว่า 60ปี จ านวน  -  คน คิดเป็นร้อยละ    -  
 
3.ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ประถมศึกษา  จ านวน  -  คน คิดเป็นร้อยละ -  
 มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ านวน  3 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จ านวน  -  คน คิดเป็นร้อยละ -  
 ปริญญาตรี  จ านวน  2 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 
 สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน  3  คน คิดเป็นร้อยละ  37.5 
 อื่นๆ   จ านวน  -  คน คิดเป็นร้อยละ -  
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4.อาชีพปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 รับราชการ  จ านวน  5 คน คิดเป็นร้อยละ  62.5 
 เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จ านวน  - คน คิดเป็นร้อยละ - 
 ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จ านวน  1 คน คิดเป็นร้อยละ- 12.5 
 รับจ้าง   จ านวน  2 คน คิดเป็นร้อยละ  25.0 

นักเรียน/นักศึกษา จ านวน  -  คน คิดเป็นร้อยละ-  
เกษตรกร  จ านวน  - คน คิดเป็นร้อยละ  
อ่ืนๆ ..   จ านวน  -  คน คิดเป็นร้อยละ-  

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ส่วนที่ 2 เป็นแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจ าแนก
แบบสอบถามทั้งหมด 9 ข้อ โดยผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 8  คน  มีผลเปรียบเทียบและสรุป รายละเอียดดังนี้ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรวมในโครงการ/ กิจกรรม 
พอใจมาก     คิดเป็นร้อยละ  6 2.5 

 พอใจ            คิดเป็นร้อยละ  3 7.5 
 ไม่พอใจ  คิดเป็นร้อยละ  -  

2. มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 
   พอใจมาก     คิดเป็นร้อยละ   50.0 
   พอใจ            คิดเป็นร้อยละ   50.0 
   ไม่พอใจ  คิดเป็นร้อยละ   -  

3.   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 
   พอใจมาก     คิดเป็นร้อยละ   37.5 
   พอใจ            คิดเป็นร้อยละ   62.5 
   ไม่พอใจ  คิดเป็นร้อยละ   -  

4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 
   พอใจมาก     คิดเป็นร้อยละ   62.5 
   พอใจ            คิดเป็นร้อยละ   37.5 
   ไม่พอใจ  คิดเป็นร้อยละ   -  

 5.   การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  
   พอใจมาก     คิดเป็นร้อยละ   50.0 
   พอใจ           คิดเป็นร้อยละ   50.0 
   ไม่พอใจ  คิดเป็นร้อยละ   -  
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 6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  

   พอใจมาก     คิดเป็นร้อยละ   25.5 
   พอใจ           คิดเป็นร้อยละ   75.0 
   ไม่พอใจ  คิดเป็นร้อยละ   -  

 7.    ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสูการแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  

   พอใจมาก     คิดเป็นร้อยละ   50.0 
   พอใจ           คิดเป็นร้อยละ    50.0 
   ไม่พอใจ  คิดเป็นร้อยละ    -  

8.  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน  

   พอใจมาก     คิดเป็นร้อยละ   50.0 
   พอใจ           คิดเป็นร้อยละ    50.0 
   ไม่พอใจ  คิดเป็นร้อยละ   - 

       .  9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  
   พอใจมาก     คิดเป็นร้อยละ   75.0 
   พอใจ           คิดเป็นร้อยละ    25.0 
   ไม่พอใจ  คิดเป็นร้อยละ    - 

 

 

 


