
 
 
 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลบา้นฆ้อง 
เร่ือง   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านฆ้อง  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 
…………………………………………………….. 

  ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้ด าเนินการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา  เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561  ประกอบกับได้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

  เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 29 (๓)  เทศบาลต าบลบ้านฆ้อง  
ขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านฆ้อง ประจ าปงงบประมาณ 
2561  (ตามรายละเอียดเอกสารที่ปรากฏแนบท้ายนี้) 

จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ  ณ  วันที่   25  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖1 

   
        ( นายประเสริฐ   ทองสาด ) 

                              นายกเทศมนตรีต าบลบ้านฆ้อง 
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ส่วนที ่5 
บทสรุป 

ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-25๖4)  ของ
เทศบาลต าบลบ้านฆ้องฉบับนี้ สามารถสรุปข้อมูลที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้  

1. มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ครบถ้วน โดยเทศบาลต าบลบ้านฆ้องได้ท าการประเมินผลและ
รายงาน ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ซ่ึงเป็นหน่วยติดตามประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทราบหลังจากท่ีได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว  

2. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 25๖4)  
สรุปรวมไตรมาส  ตั้งแตเ่ดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  มีดังนี ้

 
 

ยุทธศาสตร ์
 

รายละเอียดโครงการ รายละเอียดงบประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 
ตามแผนฯ 

จ านวน 
โครงการตาม 
เทศบัญญัติ 

จ านวน 
โครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

งบประมาณ 
ตามแผนฯ 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง 

ยุทธศาสตร์ที่  1  
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

21 14 9 11,261,000 8,850,000 - 

ยุทธศาสตร์ที่  2   
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

26 19 14 21,311,000 17,195,800 16,218,267.25 

ยุทธศาสตร์ที่  3   
ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคมและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

9 5 1 5,045,000 2,471,650 - 

ยุทธศาสตร์ที่  4   
ด้านการวางแผนการส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 

7 3 1 331,000 290,000 30,000 

ยุทธศาสตร์ที่  5   
ด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

6 3 - 200,000 190,000 - 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

7 3 2 697,500 390,000 15,861 

รวม 76 47 27 38,845,500 29,387,450 16,264,128.25 
 

 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 25๖4) ซึ่งในปีงบประมาณ 2561           
มีจ านวนโครงการทั้งหมด จ านวน    ๗6   โครงการ น ามาบรรจุเป็นเทศบัญญัติงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 
จ านวน    47   โครงการ  คิดเป็นร้อยละ   61.84   ของจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ และสามารถ
ปฏิบัติได้จริงตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 
2560 – กันยายน 2561   จ านวน     27   โครงการ คิดเป็นร้อยละ   57.45    ของจ านวนโครงการที่บรรจุ
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และคิดเป็นร้อยละ   35.53  ของจ านวน
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) 

 งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 25๖4)  จ านวน  38,845,500 
บาท  เป็นงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 จ านวน   29,387,45๐   บาท                       
คิดเป็นร้อยละ    75.65   ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)  และเบิกจ่ายจริงตาม
เทศบัญญัติ ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 จ านวน    16,264,128.25   บาท              
คิดเป็นร้อยละ   55.34   ของงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
และคิดเป็นร้อยละ   41.87   ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 25๖4) 

/3. มีการจัดท า…. 
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3. มีการจัดท าแบบประเมินผลการด าเนินงาน โดยการประเมินตนเองและสอบถามความพึงพอใจ

ของประชาชนในการด าเนินงานในภาพรวม และแยกเป็นแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเก็บข้อมูลตามแบบสอบถามจาก
ประชาชนในพื้นท่ีหมู่ที ่1 - 10 ต าบลบ้านฆ้อง  จ านวน  100  ชุด  ซึ่งผลที่ได้อยู่ในเกณฑ์ดี  มีรายละเอียดดังนี้ 
ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านฆ้องในภาพรวม  

 พอใจมาก ร้อยละ      32.56   .  
 พอใจ  ร้อยละ         38.11   . 
 ไม่พอใจ  ร้อยละ       29.33  .  

ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านฆ้องในแตล่ะยุทธศาสตร์ (เต็ม 10 คะแนน)  
 ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 คะแนนความพึงพอใจ         7.58     . 
 ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 คะแนนความพึงพอใจ         7.73     . 
 ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 คะแนนความพึงพอใจ        6.76     . 
 ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

 คะแนนความพึงพอใจ        6.57      . 
 ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

 คะแนนความพึงพอใจ              -      . 
 ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น   

 คะแนนความพึงพอใจ        6.67      . 
 

4.  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน มีดังนี้  
4.1  จ านวนโครงการที่ตั้งไว้ในแผนมีมาก อัตราความส าเร็จในการน าแผนไปปฏิบัติได้จริงมีจ านวนน้อยไม่

ถึงร้อยละ 50 ของจ านวนโครงการที่ตั้งไว้ในแผน 
4.2  ระยะเวลาในการด าเนินงานบางโครงการไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่ตั้งไว้  
 

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ 29 (๓)  ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะช่วยเป็นข้อชี้แนะแก่
ผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาปีต่อไป โดยสามารถน ามาปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการด าเนิน
โครงการ เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้มากที่สุด  

 

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


