คำนำ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) กาหนดว่าคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ กาหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ดาเนิ น การติ ด ตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นา รายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่ง ได้จ ากการติด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒ นาต่อผู้บริ หารท้องถิ่นเพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จึงได้ดาเนินการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานต่อผลการดาเนินงานในภาพรวม ในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ เพื่อนาผลการติดตามและประเมินผลมาปรับปรุงแก้ไขและใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร เนื่องจาก
ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสาคัญและจาเป็นต่อการ บริหารงานเป็นอย่างยิ่ง การติดตาม
และประเมินผล เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงาน ที่ได้วางไว้
หรือไม่ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้จัดทา
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ส่วนที่ 1
บทนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กาหนดให้ต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกาหนดไว้ดังนี้
ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย
(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก
หนึ่งคนทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
ซึ่งตามระเบียบข้อ 28 นี้ ทางเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ประกอบด้วย
1. นายประธาน เอื้อนุกูล
ผู้แทนสมาชิกสภา
ประธานกรรมการ
2. นายธงชัย ละมาต
ผู้แทน สมาชิกสภา
กรรมการ
3. นายสกุล เจริญศรี
ผู้แทน สมาชิกสภา
กรรมการ
4. ร.ต.สมาน เข็มทอง
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น
กรรมการ
5. นายพรภวิทย์ พันธุชนินทร์ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น
กรรมการ
6. นายบรม ศิลปชัย
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรรมการ
7. นายปราโมทย์ ฉันทะ
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรรมการ
8. น.ส.จินตนา ผลสวัสดิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
9. นายพิศิษฐ์ วณิชธนะพัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
10. นางจารุณี เกตุเล็ก
ผู้อานวยการกองวิชาการฯ
กรรมการ
11. นายสมชาย ตระการกีรติ
ปลัดเทศบาล
กรรมการและเลขานุการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 ข้อ 29 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13, 14 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มี
อานาจหน้าที่ ดังนี้

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ระหว่างเดือนเมษายน 2560-กันยายน 2560

3

(1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บ ริ ห ารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้ บ ริ หารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบวัน โดยอย่าง
น้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2548 ข้อ 30 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2559 ข้ อ 14 องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อาจมอบให้ ห น่ ว ยงานหรื อ
บุคคลภายนอกดาเนินการหรือร่วมดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้น ตอนดาเนินการ
ดังนี้
(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่างข้อกาหนดขอบข่าย
และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดาเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกาหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
(3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดาเนินการหรือร่วมดาเนินการติดตามและประเมินผล
(4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดาเนินการ หรือร่วมดาเนินการติดตามและประเมิน
ผลรายงานผลการดาเนินการ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
เพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามปละประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ข้อ 31 เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้องถิ่น สอดคล้ องกับ แนวนโยบายของรั ฐ บาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดให้ มีการติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม
1. ความสาคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีความสาคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงผลการ
ดาเนินงานแผนที่ได้วางไว้ ว่าสามารถบรรลุเปูาหมายหรือภารกิจที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และติดขัด
หรือมีอุปสรรคด้านใดบ้าง ที่ทาให้การดาเนินงานไม่ประสบผลสาเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ตรงตามความต้องการหรือไม่ อย่างไร
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนการดาเนินงานประจาปี พ.ศ.
2560 เป็น หลั กเนื่ องจากได้กาหนดระยะเวลา เปูาหมาย และงบประมาณที่ชัดเจน สามารถติดตามและ
ประเมินผลที่เข้าใจได้ง่าย
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตาม
1.1 เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
1.2 เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
1.3 เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
1.4 เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนาไปใช้ให้เหมาะสม
1.5 เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน
1.6 เพื่อการพัฒนาแผนงาน
1.7 เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
1.8 เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ขั้นตอนที่ 1
แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 ดังนี้
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย
(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก
หนึ่งคนทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
ขั้นตอนที่ 2
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่น กาหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (1)
ขั้นตอนที่ 3
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาเนินการติดตามและประเมนผล
แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (2)
ขั้นตอนที่ 4
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
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ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดื อนตุล าคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 (3)
ขั้นตอนที่ 5
ผู้บ ริ ห ารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่ นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 14 (5)
ผังขัน้ ตอนการดาเนิ นการติ ดตามและประเมิ นผลแผนพัฒนา

คณะกรรมการ
ติ ดตามและ
ประเมิ นผล
แผนพัฒนาท้องถิ่ น

ป ร ะ ก า ศ ผ ล ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่ นทราบในที่ เปิ ดเผย
ภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ ผ้บู ริ หารท้ องถิ่ นเสนอผล
การติ ดตามและประเมิ น ผลดัง กล่ า วและต้ อ งปิ ด
ประกาศโดยเปิ ดเผยไม่น้อยกว่าสามสิ บวัน โดยอย่าง
น้ อ ยปี ละสองครัง้ ภายในเดื อ นเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี

กาหนดแนวทาง วิธีการในการติ ดตามและ
ประเมิ นผลแผนพัฒนา

ดาเนิ นการติ ดตามและ
ประเมิ นผลแผนพัฒนา
รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติ ดตามและประเมิ นผลแผนพัฒนาต่อผูบ้ ริหาร

ผูบ้ ริหารท้องถิ่ นเสนอต่อสภาท้องถิ่ น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่ น

4. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ได้กาหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือ
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้
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 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ –
๒๕๖๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙
มกราคม ๒๕๕๙ เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐
ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
 คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทาและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กาหนดกรอบและ
แนวทางในหารติดตามและประเมินผล ดังนี้
4.1 กรอบเวลา (time & timeframe)
ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy) ความก้าวหน้า (progress)
ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)
การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) มีรายละเอียดดังนี้
(1) กรอบเวลา (time & timeframe)
การดาเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กาหนดเอาไว้ในแผนการดาเนินงานหรือไม่ และเป็น
ห้วงเวลาที่ดาเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่
(2) ความสอดคล้อง (relevance)
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์แ ละนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนชุมชน แผน
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) วิสัยทัศ น์ พันธกิจ จุดมั่งหมายเพื่อการพัฒนา แนว
ทางการการพัฒนา รวมทั้งปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน
(3) ความพอเพียง (adequacy)
การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจาเป็นต่อประชาชนในชุมชน
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดาเนินการได้ตามอานาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคานึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น
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(4) ความก้าวหน้า (Progress)
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา
1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้
สะดวก ปลอดภัย ประชาชนมีน้าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟูาใช้ครบทุกครัวเรือน
และมีไฟฟูาสาธารณะครบทุกจุด มีแหล่งน้าในการเกษตรพอเพียง
2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต เด็กได้รับการศึกษาบั้นพื้นฐานทุกคน
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง โรคติดต่อ
โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง
3) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดยาเสพติด ปลอดการพนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท
4) ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอ
ในการดารงชีวิต
4) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทาราย
สภาพแวดล้ อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกาจัดอย่างเหมาะสม
ปริมาณน้าเลียลดลง การระบายน้าดีขึ้น
5) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน
เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสานึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน
ภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้ง
ได้เรียนรู้ความสาคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณี
ของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสานึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป
(5) ประสิทธิภาพ (efficiency)
ติดตามและประเมินโครงการที่ดาเนินการว่าสามารถดาเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์
หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดาเนินโครงการสามารถ
แก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้
ไปอย่างคุ้มค่า มีการบารุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่
(6) ประสิทธิผล (effectiveness)
ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการ
แก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่
(7) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)
ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดาเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึง
การพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ
(8) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ระหว่างเดือนเมษายน 2560-กันยายน 2560
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เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย
พิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่า
มีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดาเนินงานโครงการ กระบวนการ
เหมาะสม ถูกต้องหรือไม่
4.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น
ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตาบล อาเภอ เนื่องจากในเขตเทศบาล
นั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและ
กันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกาว่าระบบปิดในปัจจุบัน
4.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
คณะกรรมการติ ดตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นา ด าเนิ นการวิ เคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ ม
ภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการ
บุรณาการ (integration) ร่วมกัน กับองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น หน่ว ยงานราชการหรือรัฐ วิสาหกิจ การ
วิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดาเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
4.4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใด
เป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลี กเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกาหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทาได้
หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์
ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน
4.5 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
 ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558 – 2562) รวมทั้งที่
เปลี่ยนแปลง
 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง
และเพิ่มเติม
4.6 ดาเนินการตรวจสอบในระหว่างการดาเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตาม
เปูาหมายที่ตั้งไว้หรือไม่
4.7 สรุปผลการดาเนินโครงการในแผนพัฒนา
4.8 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
4.9 เปรียบเทียบผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน
4.10 เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล
5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
5.๑ ทารู้ว่าการนานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อย
เพียงใด
5.๒ เห็นจุดสาคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงานขั้นตอน
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การปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทาให้เสร็จ ซึ่งจะทาให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการ
นาไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5.๓ ทาให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการ
เปลี่ ย นแปลง มากน้ อ ยแค่ ไ หน การเปลี่ ย นแปลงจะก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบอะไรบ้ า ง อาทิ เช่ น การ
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่ รับผิดชอบ
การนาโครงการไปปฏิบติ เป็นต้น
5.๔ ทาให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้อง
ดังกล่ าวเกิด จากสาเหตุ อะไร เพื่ อน ามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ใ ห้
เหมาะสมต่อการนาไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
5.๕ ทาให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจาก
สาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทางาน
ของแผนงานให้มคี วามกระจ่างชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
5.๖ ทาให้ทราบว่าแผนงานที่นาไปปฏิบติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)
อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน
แล้ว ผลการวิเคราะห์จะนาไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5.๗ ทาให้ผู้ให้การสนับสนุนการนาโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผล
ของการนานโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการ
หรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนา
โครงการไปปฏิบัติประสบผลสาเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทาการประเมินผล
โครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนาโครงการไปปฏิบัติและผู้สนั บสนุนทางการเงิน เพื่อทาการประเมินผล
ต่างๆ)
5.๘ การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ
ความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานอย่างไรบ้าง และ
ปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง
5.๙ การประเมินจะทาให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นาไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควร
จะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปั ญหาของสังคมควรจะยุ ติโครงการเสี ยเพื่อลดความสู ญเสียให้ น้อยลง หรือในกรณีที่มีโ ครงการทีมี
ลั ก ษณะแข่ ง ขั น กั น การประเมิ น ผลจะท าให้ ท ราบว่ า โครงการใดมี ป ระสิ ทธิ ภ าพในการแก้ ไ ขปั ญ หาของ
สาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดาเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสาเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อย
กว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย
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ส่วนที่ 2
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
วิสัยทัศน์ ของเทศบาลเมืองอรัญประเทศ “เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ เป็นเมืองชายแดนบูรพาน่าอยู่”
พันธกิจ ของเทศบาลเมืองอรัญประเทศ
1.สร้างและพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้
ตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.พัฒนา ฟื้นฟูการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม
ด้านการท่องเที่ยวโดยการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นประกอบธุรกิจ การค้าการท่องเที่ยว
ชายแดน
4.ปรับปรุงและพัฒนาระบบการเฝูาระวัง การปูองกัน และการบรรเทาสาธารณภัยและ
อุบัติภัย ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
5.พัฒนาและปรับปรุงระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพ
6.ปรับปรุงและพัฒนา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และ
ระบบคมนาคม ให้สามารถเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบให้ได้มาตรฐาน เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต
7.สนับสนุนและส่งเสริม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อก่อให้
สภาวะแวดล้อมที่ดีและน่าอยู่แบบยั่งยืน
8.พัฒนาการบริหารจัดการและการพัฒนาระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยมุ่งเน้น
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อความโปร่งใสในการบริหารราชการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลเมืองอรัญประเทศได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนารายได้ให้กับประชาชนภายในเขตเทศบาล
แนวทางการพัฒนา
1.สนับสนุนการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.พัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวพร้อมทั้งปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกด้านการ
ท่องเที่ยวและการส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว
3.ส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสานวัฒธรรมและประเพณีของท้องถิ่น
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน
แนวทางการพัฒนา
1.ส่งเสริมสนับสนุนสถานประกอบการด้านอาหารได้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ
ทางโภชนาการ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ระหว่างเดือนเมษายน 2560-กันยายน 2560

11

2.ส่งเสริมและสนับสนุนการรวบตัวกันเพื่อดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของเยาวชน
ประชาชนและองค์กรต่างๆ
3.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาให้มีคุณภาพ
4.ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับสวัสดิการที่มีความมั่นคง เข้มแข็ง และยั่งยืน
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
1.การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
2.ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนา
1.ส่งเสริมและพัฒนาระบบการปฎิบัติงานคุณภาพและขีดความสามารถในการ
ปฎิบัติงานของบุคลากรและการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการปฎิบัติงาน
2.จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการปฎิบัติงานและปรับปรุงสถานที่ปฎิบัติราชการเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้มีความทันสมัย นาเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการปฎิบัติงาน
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ส่วนที่ 3
การประเมิน/ติดตามตนเอง
แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทาการ
ประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ประเด็นการประเมิน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา
ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนที่ 2 การจัดทาแผนการพัฒนาท้องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาท้องถิ่น
10. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับศักยภาพของท้องถิ่น
11. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด
12. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. มีการกาหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น
14. มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
17. มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
18. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์

มี
ไม่มี
การดาเนินงาน การดาเนินงาน
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เทศบาลเมืองอรัญประเทศ อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
2. รายงานผลการดาเนินงาน รอบที่ 1
 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)
 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)
 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)
 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี
3. จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี
ปีที่ 1 2560
ยุทธศาสตร์

ปีที่ 2 2561

รวม

ปีที่ 3 2562

จานวน

งบ

จานวน

งบ

จานวน

งบ

จานวน

โครงการ

ประมาณ

โครงการ

ประมาณ

โครงการ

ประมาณ

โครงการ

งบ
ประมาณ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
รายได้ให้กับประชาชน
ภายในเขตเทศบาล
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพคนและความ
มั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์เพิ่มประ
สิทธิ ภาพการบริหาร
จัดการ

16

4,676,000

17

4,126,000

17

4,126,000

50

12,928,000

95

70,436,980

81

41,281,500

81

41,081,500

257

152,799,980

48

57,923,000

24

45,930,000

18

26,710,000

90

130,563,000

76

43,595,350

24

38,317,900

22

35,326,000

122

117,239,250

รวม

235

176,631,330

146

129,655,400

138

107,243,500

519

413,530,230

4. ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2560 รอบที่ 2 ระหว่างเดือนเมษายน 2560 – เดือนกันยายน 2560
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
รายได้ให้กับประชาชน
ภายในเขตเทศบาล
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพคนและความ
มั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการ

จานวนโครงการ
ที่เสร็จ

จานวนโครงการที่
อยู่ในระหว่าง
ดาเนินการ
จานวน ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

3

8.11

-

9

24.32

1

2.70

จานวนโครงการ
ที่ยังไม่ได้ดาเนินการ

จานวนโครงการ
ที่มกี ารยกเลิก

จานวนโครงการ
ที่มีการเพิ่มเติม

จานวนโครงการ
ทั้งหมด

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

-

8

91.89

-

-

-

-

11

100

-

-

44

75.68

-

-

-

-

53

100

-

-

12

97.30

-

-

-

-

13

100
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จานวน ร้อยละ
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บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริการจัดการ
และการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

24

64.86

-

-

23

75.14

รวม

37

24.52

-

-

87

75.48

สรุป
โครงการที่ได้ดาเนินการ
โครงการที่มีในแผนพัฒนา ปี 2560
คิดเป็นร้อยละ 37 x 100 =
235

37
235
15.74 %

-

-

-

-

47

100

-

-

124

100

โครงการ
โครงการ

ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
5. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจาปี 2560 (ระหว่างเดือนเมษายน 2560-เดือนกันยายน
2560)
- ไม่มีโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 – 30 กันยายน 2560
ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1. จานวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดาเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้อง
ใช้เงินงบประมาณจานวนมากในการดาเนินโครงการ
2. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทาให้การดาเนินการบางโครงการเป็นไปด้วย
ความล่าช้า
3. ได้รับงบประมาณล่าช้า
4. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจานวนมากเกินไป ไม่สามารถดาเนินการได้ทุกโครงการ
ข้อเสนอแนะ
1. นาโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลเมืองอรัญญประเทศไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อขอกรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป
2. ควรดาเนินการซักซ้อมและทาความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้
3. ควรจัดทาแผนตามสภาพปัญหาของพื้นที่และตามความจาเป็น
4. ควรมีการสรุปติดตามแผนเป็นรายไตรมาส เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินงาน
5. ควรทีการติดตามประเมินผลตามแผนการดาเนินงานที่มีงบประมาณอยู่แล้ว
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนารายได้ให้กับประชาชนภายในเขตเทศบาล
งบประมาณ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ตั้งไว้

เบิกจ่าย

1

โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่

100,000

39,616

2

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

700,000

45,365

3

โครงการจัดงานวันแคนตาลูป

50,000

50,000

รวม

850,000

ที่มา
ตามเทศ
บัญญัติ
ตามเทศ
บัญญัติ
ตามเทศ
บัญญัติ

134,981

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพคนและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน
งบประมาณ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ
เพื่อเยาวชนในวันหยุดนักขัตฤกษ์
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน
(เทศบาลอรัญคัพ)
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน
ราชการ
โครงการวันเด็กแห่งชาติ

2
3
4
5
6

ตั้งไว้

เบิกจ่าย

20,000

20,000

500,000

156,100

800,000

631,686

50,000

46,050

300,000

82,520

800,000

724,396

900,000

352,800

8

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา
มหาราช
โครงการจ้างเหมาวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)

4,370,000 2,126,628.40

9

โครงการจัดซื้ออาหารกลางวัน

17,000,000

7

หมาย
เหตุ

3,141,650

ที่มา

หมาย
เหตุ

ตามเทศ
บัญญัติ
ตามเทศ
บัญญัติ
ตามเทศ
บัญญัติ
ตามเทศ
บัญญัติ
ตามเทศ
บัญญัติ
ตามเทศ
บัญญัติ
ตามเทศ
บัญญัติ
ตามเทศ
บัญญัติ
ตามเทศ
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บัญญัติ

รวม

24,740,000

7,281,830.40

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
งบประมาณ
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม
โครงการประเทศไทยไร้ขยะมูลฝอยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม

ตั้งไว้

เบิกจ่าย

40,000

40,000

40,000

40,000

ที่มา

หมาย
เหตุ

ตามเทศ
บัญญัติ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
งบประมาณ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ตั้งไว้

เบิกจ่าย

1

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

35,200

35,200

2

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

20,000

20,000

3

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

12,000

12,000

4

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

700,000

700,000

5

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

17,000

17,000

6

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

44,000

44,000

7

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

23,700

15,800

8

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

22,000

22,000

9

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

50,000

45,700

10

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

21,000

21,000

11

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

22,000

22,000

ที่มา

หมาย
เหตุ

ตามเทศ
บัญญัติ
ตามเทศ
บัญญัติ
ตามเทศ
บัญญัติ
ตามเทศ
บัญญัติ
ตามเทศ
บัญญัติ
ตามเทศ
บัญญัติ
ตามเทศ
บัญญัติ
ตามเทศ
บัญญัติ
ตามเทศ
บัญญัติ
ตามเทศ
บัญญัติ
ตามเทศ
บัญญัติ
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งบประมาณ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

12

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน

5,000

3,900

13

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน

8,000

7,800

14

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน

6,500

5,800

15

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน

4,000

3,800

16

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน

13,000

11,000

17

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน

44,000

44,000

18

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน

20,000

20,000

19

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร

15,000

15,000

20

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร

22,000

22,000

21

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร

35,000

35,000

22

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน

25,000

25,000

23

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน

6,500

6,500

24

โครงการติดตั้งตัวอักษรสมัยประชุมสภาของ
เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
รวม

50,000

50,000

ตั้งไว้

เบิกจ่าย

ทีม่ า

หมาย
เหตุ

ตามเทศ
บัญญัติ
ตามเทศ
บัญญัติ
ตามเทศ
บัญญัติ
ตามเทศ
บัญญัติ
ตามเทศ
บัญญัติ
ตามเทศ
บัญญัติ
ตามเทศ
บัญญัติ
ตามเทศ
บัญญัติ
ตามเทศ
บัญญัติ
ตามเทศ
บัญญัติ
ตามเทศ
บัญญัติ
ตามเทศ
บัญญัติ
ตามเทศ
บัญญัติ

1,220,000 1,204,500
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รายงานด้านงบประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2560
(1 เมษายน 2560 – 30 กันยายน 2560)
รายรับทั้งสิ้น จานวนเงิน 110,143,621.81 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร เป็นเงิน 5,543,775.96 บาท
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
4,461,339
- ภาษีบารุงท้องที่
21,033.96
- ภาษีปูาย
1,061,403
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต เป็นเงิน 2,213,311.33
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
9,903.70
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดรถยานยนต์
320,850
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
7,797.63
- ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย (ขยะ)
828,030
- ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจาระหรือสิ่งปฎิกูล
90,580
- ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งฯ
11,500
- ค่าธรรมเนียมปิดโปรยติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวฯ 5,200
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร์ (คัดสาเนา)
20,660
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจาตัวประชาชน
158,180
- ค่าธรรมเนียมแพทย์
440
- ค่าธรรมเนียมจะทะเบียนพาณิชย์
3,690
- ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก
191,350
- ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายรักษาความสะอาดฯ
9,875
- ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายบัตรประจาตัวประชาชน
7,680
- ค่าปรับการผิดสัญญา
479,723
- ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าฯ
59,200
- ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร
6,000
- ค่าใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
200
- ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
480
- ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาฯ
1,975
หมวดรายได้จากทรัพย์สนิ เป็นเงิน 3,596,441.88 บาท
- ค่าเช่าที่ดิน
561,500
- ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่
2,240,776
- ดอกเบี้ย
794,165.88
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด เป็นเงิน 719,395.41 บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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- เงินที่มีผู้อุทิศให้
- ค่าขายแบบแปลน

19.41
136,000

บาท
บาท

- ค่าจาหน่ายแบบพิมพ์และคาร้อง
4,060
บาท
- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
579,316
บาท
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร เป็นเงิน 36,040,264.63 บาท
- ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์แลล้อเลื่อน
104,556.23
บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กาหนดแผนกระจายอานาจ
27,388,364.28 บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)
3,012,014.11 บาท
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ
133,259.48 บาท
- ภาษีสุรา
1,532,210.34 บาท
- ภาษีสรรพสามิต
3,668,594.75 บาท
- ค่าภาคหลวงแร่
29,332.79
บาท
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
46,169.65
บาท
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ
125,763
บาท
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (กาหนดวัตถุประสงค์) เป็นเงิน 58,363,939 บาท
- เงินตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
12,558,629 บาท
- เงินเดือนครูและค่าจ้างประจา (โรงเรียน)
20,762,340 บาท
- ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น
79,000
บาท
- จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3,587,525 บาท
- ปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน
158,500
บาท
- อาหารกลางวัน
9,484,500 บาท
- อาหารเสริม (นม)
2,039,795 บาท
- เบี้ยยังชีพ
8,562,600 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1,131,050 บาท
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ เป็นเงิน 3,474,093.60 บาท
- ค่าบาเหน็จ บานาญ
3,026,883.60 บาท
- ค่าเช่าบ้านครู
84,000
บาท
- ค่าการศึกษาบุตร
363,210
บาท
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เป็นเงิน 192,400 บาท
- โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยี DLIT (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
192,400
บาท
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รายจ่ายทั้งสิ้น จานวนเงิน 85,580,671.19 บาท
- งบกลาง
- เงินเดือนและค่าจ้างประจา
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
- รายจ่ายอื่น
- เงินอุดหนุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์

แยกเป็น
15,434,987.98
45,193,206.78
540,755
14,079,055.44
4,837,929.63
1,021,013.62
3,551,147.74
872,575
50,000
-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ระหว่างเดือนเมษายน 2560-กันยายน 2560

21

ส่วนที่ 4
การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผล แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
โดยการสุ่มตัวอย่าง แจกแบบประเมิน จานวน 135 ชุด
เพศ

- ชาย
- หญิง

จานวน
จานวน

62 ราย
73 ราย

อายุ

- ต่ากว่า 20 ปี จานวน 14 ราย - 20 – 30 ปี จานวน 32 ราย - 31 – 40 ปี จานวน 34 ราย
- 41 – 50 ปี จานวน 27 ราย - 51 – 60 ปี จานวน 17 ราย - มากกว่า 60 ปี จานวน 11 ราย

การศึกษา

- ประถมศึกษา จานวน 52 ราย
- มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จานวน 47 ราย
- อนุปริญญา หรือเทียบเท่า จานวน 10 ราย
- ปริญญาตรี จานวน 10 ราย
- สูงกว่าปริญญาตรี
จานวน 1 ราย
- อื่น ๆ
จานวน 15 ราย

อาชีพ

- รับราชการ
จานวน 9 ราย
- ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จานวน 16 ราย
- นักเรียน นักศึกษา จานวน 15 ราย

- เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จานวน 9 ราย
- รับจ้าง
จานวน 31 ราย
- เกษตรกร
จานวน 55 ราย

- อื่น ๆ จานวน - ราย

ในภาพรวม
ประเด็น
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
การรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ
ความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

พอใจ
มาก
(ราย)

คิดเป็น
ร้อยละ

พอใจ
(ราย)

คิดเป็น
ร้อยละ

ไม่พอใจ
(ราย)

54
48
48
55
53
48
51
50
39

40.00
35.56
35.56
40.74
39.26
35.56
37.78
37.04
28.89

68
70
63
60
59
72
56
49
75

50.37
51.85
46.66
44.44
43.70
53.33
41.48
36.29
55.55

13
17
24
20
23
15
28
36
21

คิดเป็น
ร้อยละ

9.63
12.59
17.78
14.82
17.04
11.11
20.74
26.67
15.56

หมายเหตุ จานวนผู้ตอบแบบประเมิน จานวน 135 ราย
ผลการสารวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ในภาพรวม ปรากฏว่า ใน
จานวนหัวข้อประเด็น ทั้ง 9 ข้อ นั้น เฉลี่ยความพอใจมากอยู่ที่ร้อยละ 36.71, พอใจ อยู่ที่ร้อยละ 47.08, และ
ไม่พอใจอยู่ที่ร้อยละ 16.21
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ระหว่างเดือนเมษายน 2560-กันยายน 2560

22

สรุปผล แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนารายได้ให้กับประชาชนภายในเขตเทศบาล
คะแนนความพึงพอใจ
ประเด็น
(เต็ม ๑๐ คะแนน)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
8.77
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
8.74
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
8.52
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
8.52
5. มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
8.42
6. การดาเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่กาหนด
8.63
7. ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
8.50
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
8.13
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
8.63
รวม
8.54
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพคนและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน
ประเด็น
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
5. มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
6. การดาเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่กาหนด
7. ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)
8.67
8.55
8.63
8.63
8.53
8.79
8.72
8.58
8.78
รวม
8.65
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
คะแนนความพึงพอใจ
ประเด็น
(เต็ม ๑๐ คะแนน)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
8.74
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
8.72
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
8.69
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
8.61
5. มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
8.60
6. การดาเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่กาหนด
8.85
7. ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
8.69
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
8.58
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
8.69
รวม
8.69
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ประเด็น
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
5. มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
6. การดาเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่กาหนด
7. ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)
8.76
8.69
8.72
8.61
8.55
8.72
8.75
8.71
8.69
รวม
8.69
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ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1. จ านวนงบประมาณไม่ เ พี ยงพอในการด าเนิน งานด้ า นโครงสร้ า งพื้น ฐาน เนื่อ งจากบาง
โครงการต้องใช้งบประมาณจานวนมากในการดาเนินโครงการ
2. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดาเนินงานบางด้านประกอบกับภาระหน้าที่เพิ่ม
มากขึ้น
3. ขาดความร่ วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควร เช่น ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงแนวทางการ
ดาเนินงานของเทศบาลเมืองอรัญญประเทศและไม่มีความรู้เกี่ยวกับงาน/กิจกรรมที่เทศบาลเมืองอรัญญประเทศจะ
ดาเนินการ
4. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทาให้การดาเนินการบางโครงการเป็นไป
ด้วยความล่าช้า
5. ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ยังไม่เข้าใจระบบขั้นตอนการทางานขององค์กร ทาให้การ
ทางานร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
ข้อเสนอแนะ
1. นาโครงการที่เกินขีดความสามารถของเทศบาลเมืองอรัญญประเทศไปประสานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินการต่อไป
2. พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม ความรู้ ใ ห้ กั บ บุ ค ลากร เช่ น ฝึ ก อบรมในหลั ก สู ต รต่ า ง ๆ อั น จะเป็ น
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองอรัญญประเทศอย่างต่อเนื่อง
4. จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือทาการซักซ้อมทาความเข้าใจของกระบวนการทางานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานและผู้นาชุมชน
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