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              ส่วนที่ 1 

            บทน ำ 
 การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  เป็นบทบาทและอ านาจหนา้ท่ีท่ีส าคญัประการหน่ึงขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ในการขบัเคล่ือนใหเ้กิดการพฒันาในดา้นต่างๆ  ตามอ านาจหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติั
เทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง ฉบบัท่ี 14 พ.ศ. 2560 มาตรา 50  วรรคสอง “การปฏิบติังานตามอ านาจ
หนา้ท่ีของเทศบาลตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใชว้ิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี  และให้
ค  านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันาเทศบาล  การจดัท างบประมาณ  การจดัซ้ือจดัจา้ง  
การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบติังาน และการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร  ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ  ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการนั้นและหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด”   แมว้า่องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินจะมีอ านาจหนา้ท่ีเพิ่มมากขึ้น แต่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่ยงัคงมีทรัพยากรจ ากดั ทั้ง
ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวสัดุอุปกรณ์  เพื่อใหก้ารด าเนินงานขององคก์รเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทอ้งถ่ินของตน  กำรจัดท ำแผนพฒันำท้องถิ่น  จึงเป็น
เคร่ืองมือท่ีส าคญัประการหน่ึงท่ีจะใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถด าเนินงานไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไว ้  
และตอ้งมีการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาตามท่ีระเบียบไดว้างไว ้

  วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล  
 การติดตามและประเมินผลแผนเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการทดสอบการด าเนินงานตามภารกิจ

ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินว่าด าเนินการไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนดไวห้รือไม่  ท าให้ทราบและก าหนดทิศ
ทางการพฒันาไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม และเกิดความชดัเจนของแผนพฒันา  โครงการ  กิจกรรมต่างๆ ซ่ึงอาจเกิดจาก
องค์กร  บุคลากร  สภาพพื้นท่ีและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคลอ้งกบั
สภาพแวดลอ้มในสังคมภายใตค้วามตอ้งการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพฒันา
ในปีต่อๆ ไป พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการส่ิงเหล่าน้ีจะถูกคน้พบเพื่อให้เกิดการพฒันาทอ้งถ่ิน  โดย
การติดตามและประเมินผลซ่ึงส่งผลให้เกิดกระบวนการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งเขม้แข็งและมีความยัง่ยนื  เป็นไปตาม
เป้าประสงคท่ี์ตั้งไวไ้ดอ้ยา่งดียิง่      

  เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  
  เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาและโครงการพฒันาตามแผนพฒันา 
โดยการก าหนดรูปแบบท่ีจะใชใ้นการติดตามและประเมินผลเพื่อตรวจสอบวา่ การด าเนินกิจกรรมตามโครงการ
อยูภ่ายใตร้ะยะเวลาและงบประมาณท่ีก าหนดไวห้รือไม่ และผลของการด าเนินโครงการบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ได้
วางไวห้รือไม่ การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาล ใชแ้บบรายงานตามรูปแบบท่ีกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินก าหนดเป็นแนวทางไว ้คือ 
  1.รายงานผลการด าเนินงานระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (E-plan) 
  2.แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
     3.  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององคก์ร อปท.ในภาพรวม 
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  4.  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององคก์ร  อปท. ในแต่ละยทุธศาสตร์ 
  5.  แบบประเมินความพึงพอใจต่อบริการสาธารณะ 
 

 ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล  
 1.  ท าใหรู้้วา่การน านโยบายไปปฏิบติัมีสมรรถภาพในการจดัการและบริหารมากนอ้ยเพียงใด   

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจดัการและการบริหาร 
 2.  เห็นจุดส าคญัท่ีจะตอ้งปรับปรุงแกไ้ขอยา่งชดัเจน  ทั้งวตัถุประสงคข์องแผนงาน  ขั้นตอนการ

ปฏิบติั  ทรัพยากรท่ีตอ้งใช ้ช่วงเวลาท่ีจะตอ้งกระท าใหเ้สร็จ  ซ่ึงจะท าใหแ้ผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบติัใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น   

 3.  ท าใหท้ราบวา่จะตอ้งเปลี่ยนแปลงโครงการอยา่งไรบา้งใหเ้หมาะสม  ระดบัการเปล่ียนแปลง
มากนอ้ยแค่ไหน  การเปล่ียนแปลงจะก่อใหเ้กิดผลกระทบอะไรบา้ง  อาทิ  เช่น  การเปล่ียนแปลงวตัถุประสงค์
บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบติั  หรือการเปล่ียนแปลงหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบติั 
เป็นตน้ 

 4.  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมท่ีใชอ้ยู่มีขอ้บกพร่องอะไรบา้ง  ขอ้บกพร่องดงักล่าวเกิด
จากสาเหตุอะไร  เพื่อน ามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแกไ้ขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการ
น าไปปฏิบติัใหบ้รรลุวตัถุประสงคย์ิง่ขึ้น 

 5.  ท าใหท้ราบวา่ขั้นตอนใดบา้งท่ีมีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เม่ือทราบขอ้มูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของ
แผนงานใหมี้ความกระจ่างชดั  เพื่อขจดัปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนใหห้มดไป 

 6.  จะท าใหท้ราบวา่โครงการใดมีประสิทธิภาพในการแกไ้ขปัญหาของสาธารณชนสมควร
สนบัสนุนใหด้ าเนินการต่อไป ส่วนโครงการท่ีไม่ประสบความส าเร็จ หรือใหผ้ลตอบแทนนอ้ยกวา่มาก ก็ควร
ยกเลิกทิ้งเสีย     
 ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 

 ขั้นตอนที่ 1  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548  ขอ้ 28  ดงัน้ี   

ใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
ประกอบดว้ย  

1)  สมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีสภาทอ้งถ่ินคดัเลือกจ านวนสามคน     
2)  ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถ่ินท่ีประชาคมทอ้งถ่ินคดัเลือกจ านวนสองคน  
3)  ผูแ้ทนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินคดัเลือกจ านวนสองคน  
4)  หวัหนา้ส่วนการบริหารท่ีคดัเลือกกนัเองจ านวนสองคน     
5)  ผูท้รงคุณวุฒิท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินคดัเลือกจ านวนสองคน  
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โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนท าหนา้ท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก
หน่ึงคนท าหนา้ท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ   

กรรมการตามขอ้ 28 ใหมี้วาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละสองปีและอาจไดรั้บการคดัเลือกอีกได ้  
ขั้นตอนท่ี 2   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการ

ติดตามและประเมินผลแผนพฒันา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ้ 29 (1)   

ขั้นตอนท่ี 3   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548  ขอ้ 29 (2)   

ขั้นตอนท่ี 4  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึง
ไดจ้ากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  เพื่อให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอต่อสภาทอ้งถ่ิน  
และคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนใน
ทอ้งถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัรายงานผลและเสนอความเห็นดงักล่าวและตอ้งปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนัโดยอยา่งนอ้ยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของ
ทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี3) 
พ.ศ. 2559  ขอ้ 13 (3) 

ขั้นตอนที่ 5  ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาทอ้งถ่ิน  และคณะกรรมการ
พฒันาทอ้งถ่ิน  พร้อมกนัประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินทราบในท่ี
เปิดเผยภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดงักล่าวและตอ้งปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั  โดยอยา่งนอ้ยปีละคร้ังภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ.2561 ขอ้14 (5)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
     

  
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนนิกำรติดตำมและประเมินผลแผนพฒันำ 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



 
ประกาศเทศบาลเมืองอ่างทอง 

เร่ือง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
******************************************* 

           ดว้ยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาทอ้งถ่ิน และผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เปิดเผยขอ้มูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมดว้ย ประกอบกบัระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ้ 30(5) ก าหนดให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาทอ้งถ่ิน และคณะกรรมการ พฒันาทอ้งถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพฒันาให้ประชาชนในทอ้งถ่ินทราบ ในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดงักล่าว และตอ้งปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่นอ้ยกว่าสามสิบวนั โดยอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 
ภายในเดือนภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี 
      ดงันั้น  เพื่อการปฏิบตัิให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เทศบาลเมืองอ่างทอง จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจดัท างบประมาณ การใชจ้่าย และผลการด าเนินงาน 
รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มาเพื่อให้ประชาชนไดม้ีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากบัการบริหารจดัการเทศบาลเมืองอ่างทอง ดงัน้ี  
ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลเมืองอ่างทอง  
    " เมืองน่าอยู ่น่าเท่ียว สินคา้เกษตรและอาหารปลอดภยั ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม พร้อมพฒันาองคก์รสู่สังคมคุณภาพชีวิตดีท่ีย ัง่ยืน" 
ข. พันธกิจ ของเทศบาลเมืองอ่างทอง  
    1. พฒันาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการพื้นฐานภายในทอ้งถ่ิน  
     2. ส่งเสริมและพฒันาระบบการศึกษา ศาสนาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษศ์ิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
    3. ส่งเสริมสวสัดิการและนนัทนาการให้กบัประชาชนภายในทอ้งถ่ิน  
    4. เสริมสร้างความเขม้แขง็ดา้นเศรษฐกิจ และกระบวนการบริหารการเงินการคลงัให้สอดคลอ้งกบัหนา้ท่ีและภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย  
    5. พฒันาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจดัการท่ีดี  
    6. เพิ่มประสิทธิภาพการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน  
    7. พฒันาเด็ก เยาวชนและประชาชน ให้มีความรู้ ความเขา้ใจในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนทั้งเชิงรับและเชิงรุก  
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลเมืองอ่างทองไดก้ าหนดยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันายทุธศาสตร์ไว ้5 ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 
    1.การพฒันาศกัยภาพคนและความเขม้แขง็ของชุมชน ดา้นคุณภาพชีวิต การศึกษา และส่งเสริมศาสนาศิลปวฒันธรรม  
    2.การพฒันาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน 
    3.การพฒันาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของระบบเศรษฐกิจชุมชนภายใตป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    4.การพฒันาระบบการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
    5.การพฒันาระบบการบริหารจดัการท่ีดี 

 

                                                                                                                                                                                            0 
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ง. การวางแผน 
      เทศบาลเมืองอ่างทอง ไดจ้ดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาและแผนพฒันา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการท่ีบญัญตัิไวใ้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผา่นการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจดัเวทีประชาคม การประชุมกรรมการ 
ชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาและความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของประชาชนในพื้นท่ีก่อนน ามาจดัท าโครงการเพื่อพฒันาพื้นท่ี ท่ีบรรจุไวใ้นแผนพฒันา 5 ปี ต่อไป  
    เทศบาลเมืองอ่างทอง ไดป้ระกาศใชแ้ผนพฒันา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดก้ าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพฒันา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1.การพฒันาศกัยภาพคนและความเขม้แขง็ของชุมชน ดา้นคุณภาพชีวิต การศึกษา และส่งเสริมศาสนาศิลปวฒันธรรม  113 103,905,000.00 113 136,183,000.00 130 128,501,000.00 118 132,500,000.00 115 118,248,000.00 

2.การพฒันาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน 23 4,240,000.00 23 4,760,000.00 40 53,299,000.00 31 40,772,000.00 27 24,348,000.00 

3.การพฒันาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของระบบเศรษฐกิจชุมชนภายใตป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 5 620,000.00 5 620,000.00 5 1,120,000.00 5 1,120,000.00 5 1,120,000.00 

4.การพฒันาระบบการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 12 2,889,000.00 13 3,523,000.00 13 3,289,000.00 14 3,319,000.00 14 3,319,000.00 

5.การพฒันาระบบการบริหารจดัการท่ีดี 18 5,104,000.00 25 7,680,920.00 27 17,282,000.00 26 12,604,000.00 21 6,404,000.00 

รวม 171 116,758,000.00 179 152,766,920.00 215 203,491,000.00 194 190,315,000.00 182 153,439,000.00 
 

 
จ. การจัดท างบประมาณ 
  เทศบาลเมืองอ่างทอง ไดป้ระกาศใชเ้ทศบญัญตัิงบประมาณ โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูใ่นเทศบญัญตัิงบประมาณ จ านวน 181 โครงการ งบประมาณ 72,369,644.76 บาท   สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร์ ไดด้งัน้ี  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

1.การพฒันาศกัยภาพคนและความเขม้แขง็ของชุมชน ดา้นคุณภาพชีวิต การศึกษา และส่งเสริมศาสนาศิลปวฒันธรรม  125 64,467,900.00 

2.การพฒันาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน 23 4,271,744.76 

3.การพฒันาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของระบบเศรษฐกิจชุมชนภายใตป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 5 30,000.00 

4.การพฒันาระบบการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 13 40,000.00 

5.การพฒันาระบบการบริหารจดัการท่ีดี 15 3,560,000.00 

รวม 181 72,369,644.76 
 

 
  
 

 0 
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รายละเอียดโครงการในขอ้บญัญตัิงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างทอง มีดงัน้ี  
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     เทศบาลเมืองอ่างทอง มีการใชจ้่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามขอ้บญัญตัิงบประมาณ โดยไดม้ีการก่อหน้ีผูกพนั/ ลงนามในสัญญา รวม 25 โครงการ จ านวนเงิน 54,040,094.56 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 23 โครงการ จ านวนเงิน 
49,369,046.62 บาท สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร์ ไดด้งัน้ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

1.การพฒันาศกัยภาพคนและความเขม้แขง็ของชุมชน ดา้นคุณภาพชีวิต การศึกษา และส่งเสริมศาสนาศิลปวฒันธรรม  17 50,794,086.56 17 48,802,037.62 

2.การพฒันาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน 2 1,155,000.00 1 476,000.00 

3.การพฒันาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของระบบเศรษฐกิจชุมชนภายใตป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 1 16,480.00 1 16,480.00 

4.การพฒันาระบบการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม     

5.การพฒันาระบบการบริหารจดัการท่ีดี 5 2,074,528.00 4 74,528.00 

รวม 25 54,040,094.56 23 49,369,045.62 

     
รายละเอียดโครงการในขอ้บญัญตัิงบประมาณเทศบาลเมืองอ่างทอง ท่ีมีการก่อหน้ีผูกพนั/ลงนามในสัญญา มีดงัน้ี  

  ยุทธศาสตร์ ช่ือโครงการตามแผน  งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  
1.การพฒันาศกัยภาพคนและความเขม้แขง็ของชุมชน 
ดา้นคุณภาพชีวติ การศึกษา และส่งเสริมศาสนา
ศิลปวฒันธรรม  

โครงการประเพณีลอยกระทง 36,000.00 16,000.00 16,000.00 20,000.00 

2.  
1.การพฒันาศกัยภาพคนและความเขม้แขง็ของชุมชน 
ดา้นคุณภาพชีวติ การศึกษา และส่งเสริมศาสนา
ศิลปวฒันธรรม  

โครงการจดังานวนัเด็กแห่งชาต ิ 150,000.00 119,689.00 119,689.00 30,311.00 

3.  
1.การพฒันาศกัยภาพคนและความเขม้แขง็ของชุมชน 
ดา้นคุณภาพชีวติ การศึกษา และส่งเสริมศาสนา
ศิลปวฒันธรรม  

โครงการจดังานประเพณีเน่ืองในวนั
ขึ้นปีใหม ่

44,000.00 12,500.00 12,500.00 31,500.00 

4.  
1.การพฒันาศกัยภาพคนและความเขม้แขง็ของชุมชน 
ดา้นคุณภาพชีวติ การศึกษา และส่งเสริมศาสนา
ศิลปวฒันธรรม  

ค่าใชจ้่ายสนบัสนุนการจดัการเรียน
การสอนโรงเรียนเทศบาล 1-4 และ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในสังกดัเทศบาล
เมืองอ่างทอง 

2,500,000.00 2,496,000.00 2,496,000.00 4,000.00 
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5.  
1.การพฒันาศกัยภาพคนและความเขม้แขง็ของชุมชน 
ดา้นคุณภาพชีวติ การศึกษา และส่งเสริมศาสนา
ศิลปวฒันธรรม  

โครงการแข่งขนักีฬานกัเรียน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

500,000.00 394,846.00 394,846.00 105,154.00 

6.  
1.การพฒันาศกัยภาพคนและความเขม้แขง็ของชุมชน 
ดา้นคุณภาพชีวติ การศึกษา และส่งเสริมศาสนา
ศิลปวฒันธรรม  

ค่าอาหารเสริม (นม)  10,810,000.00 8,913,370.56 6,921,321.62 1,896,629.44 

7.  
1.การพฒันาศกัยภาพคนและความเขม้แขง็ของชุมชน 
ดา้นคุณภาพชีวติ การศึกษา และส่งเสริมศาสนา
ศิลปวฒันธรรม  

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

30,086,600.00 22,176,160.00 22,176,160.00 7,910,440.00 

8.  
1.การพฒันาศกัยภาพคนและความเขม้แขง็ของชุมชน 
ดา้นคุณภาพชีวติ การศึกษา และส่งเสริมศาสนา
ศิลปวฒันธรรม  

โครงการพฒันาศกัยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

23,300.00 4,750.00 4,750.00 18,550.00 

9.  
1.การพฒันาศกัยภาพคนและความเขม้แขง็ของชุมชน 
ดา้นคุณภาพชีวติ การศึกษา และส่งเสริมศาสนา
ศิลปวฒันธรรม  

ค่าใชจ้่ายในการประชุมพฒันา
บุคลากรระดบักลุ่มจงัหวดัการศึกษา
ทอ้งถ่ินท่ี 2 (ภาคกลางตอนบน 2) 

150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 

10.  
1.การพฒันาศกัยภาพคนและความเขม้แขง็ของชุมชน 
ดา้นคุณภาพชีวติ การศึกษา และส่งเสริมศาสนา
ศิลปวฒันธรรม  

ค่าใชจ้่ายในการประชุมพฒันา
บุคลากรระดบักลุ่มจงัหวดัการศึกษา
ทอ้งถ่ินท่ี 2 (ภาคกลางตอนบน 2) 

150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 

11.  
1.การพฒันาศกัยภาพคนและความเขม้แขง็ของชุมชน 
ดา้นคุณภาพชีวติ การศึกษา และส่งเสริมศาสนา
ศิลปวฒันธรรม  

โครงการป้องกนัและควบคมุโรค
พิษสุนขับา้ ตามโครงการสัตวป์ลอด
โรค คนปลอดภยั จากโรคพิษสุนขั
บา้ฯ 

73,000.00 62,131.00 62,131.00 10,869.00 

12.  
1.การพฒันาศกัยภาพคนและความเขม้แขง็ของชุมชน 
ดา้นคุณภาพชีวติ การศึกษา และส่งเสริมศาสนา
ศิลปวฒันธรรม  

โครงการควบคุมดแูลสุนขัและแมว
ไม่มีเจา้ของ 

80,000.00 79,740.00 79,740.00 260.00 

13.  
1.การพฒันาศกัยภาพคนและความเขม้แขง็ของชุมชน 
ดา้นคุณภาพชีวติ การศึกษา และส่งเสริมศาสนา
ศิลปวฒันธรรม  

โครงการตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อ
ป้องกนัและลดอุบตัิเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาล 

30,000.00 3,500.00 3,500.00 26,500.00 

14.  
1.การพฒันาศกัยภาพคนและความเขม้แขง็ของชุมชน 
ดา้นคุณภาพชีวติ การศึกษา และส่งเสริมศาสนา
ศิลปวฒันธรรม  

โครงการสนับสนุนศูนยป์ฏิบตัิการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดั
อ่างทอง 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 

0.00 
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15.  
1.การพฒันาศกัยภาพคนและความเขม้แขง็ของชุมชน 
ดา้นคุณภาพชีวติ การศึกษา และส่งเสริมศาสนา
ศิลปวฒันธรรม  

เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ 15,000,000.00 13,339,000.00 13,339,000.00 1,661,000.00 

16.  
1.การพฒันาศกัยภาพคนและความเขม้แขง็ของชุมชน 
ดา้นคุณภาพชีวติ การศึกษา และส่งเสริมศาสนา
ศิลปวฒันธรรม  

เบ้ียยงัชีพคนพิการ 3,360,000.00 2,758,400.00 2,758,400.00 601,600.00 

17.  
1.การพฒันาศกัยภาพคนและความเขม้แขง็ของชุมชน 
ดา้นคุณภาพชีวติ การศึกษา และส่งเสริมศาสนา
ศิลปวฒันธรรม  

เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 30,000.00 18,000.00 18,000.00 12,000.00 

18.  
2.การพฒันาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซมเสาไฟฟ้าไฮแมส 500,000.00 476,000.00 476,000.00 24,000.00 

19.  
2.การพฒันาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงถนนภายในหมู่บา้น 
เป่ียมสุข 1 

996,000.00 679,000.00 0.00 317,000.00 

20.  5.การพฒันาระบบการบริหารจดัการท่ีดี โครงการจดักิจกรรมวนัพฒันา 90,000.00 22,390.00 22,390.00 67,610.00 

21.  5.การพฒันาระบบการบริหารจดัการท่ีดี 
โครงการประชาคมเพื่อจดัท า
แผนพฒันาเทศบาล 

50,000.00 1,650.00 1,650.00 48,350.00 

22.  5.การพฒันาระบบการบริหารจดัการท่ีดี 

โครงการจดักิจกรรมตามนโยบาย
ของกระทรวงมหาดไทยกรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดั
อ่างทอง 

20,000.00 12,500.00 12,500.00 7,500.00 

23.  5.การพฒันาระบบการบริหารจดัการท่ีดี โครงการพฒันาบุคลากร 70,000.00 37,988.00 37,988.00 32,012.00 

24.  5.การพฒันาระบบการบริหารจดัการท่ีดี 
ก่อสร้างและติดตั้งลิฟทส์ าหรับผู ้
พิการหรือทุพลภาพและคนชรา 

2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 

25.  
3.การพฒันาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของระบบ
เศรษฐกิจชุมชนภายใตป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม
อาชีพ 

30,000.00 16,480.00 16,480.00 13,520.00 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2563      

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการทั้งหมด อนุมัติงบประมาณ 
ลงนาม
สัญญา 

เบิกจ่าย 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1.1.การพฒันาศกัยภาพคนและความเขม้แขง็ของชุมชน ดา้นคุณภาพชีวิต การศึกษา และส่งเสริมศาสนาศิลปวฒันธรรม  130 128,501,000.00 125 64,467,900.00 17 50,794,086.56 17 48,802,037.62 

2.2.การพฒันาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน 40 53,299,000.00 23 4,271,744.76 2 1,155,000.00 1 476,000.00 

3.3.การพฒันาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของระบบเศรษฐกิจชุมชนภายใตป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 5 1,120,000.00 5 30,000.00 1 16,480.00 1 16,480.00 

4.4.การพฒันาระบบการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 13 3,289,000.00 13 40,000.00     

5.5.การพฒันาระบบการบริหารจดัการท่ีดี 27 17,282,000.00 15 3,560,000.00 5 2,074,528.00 4 74,528.00 

รวม 215 203,491,000.00 181 72,369,644.76 25 54,040,094.56 23 49,369,045.62 
 

ช. ผลการด าเนินงาน 
     เทศบาลเมืองอ่างทอง ไดด้ าเนินการโครงการตามเทศบญัญตัิงบประมาณ ปี  2563 ในเขตพื้นท่ี โดยไดรั้บความร่วมมือ การส่งเสริมและสนบัสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นท่ีตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จดว้ยดี 
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นท่ีและพื้นท่ีใกลเ้คียง โดยมผีลการด าเนินงานท่ีส าคญัโดยใชง้บประมาณจากเทศบญัญตัิรายจ่ายประจ าปี  จ านวน  25  โครงการ  และไดด้ าเนินการโครงการพฒันาท่ีใชจ้่ายเงินสะสม  จ านวน 8 โครงการ   ดงัน้ี 
     1.โครงการแกไ้ขปัญหาน ้าท่วมขงัชุมชนบางแกว้พร้อมติดตั้งเคร่ืองสูบน ้าแบบ Verticaltvrabine pump และโรงสูบน ้ า                                                                             จ านวน   2,185,000.00  บาท 
     2.โครงการปรับปรุงโรงสูบน ้าถนนเทศบาล  1                                                                                                                                                                                             จ านวน      365,169.76  บาท 
     3.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล หนา0.15 เมตร พร้อมท่อระบายน ้า 0.40 เมตร และบ่อพกั ค.ส.ล.ถนนซอยชุมชนไลออนส์                                                                                     จ านวน      508,504.78  บาท 
     4.โครงการติดตั้งระบบเตือนอุบตัิเหตท่ีเป็นจุดเส่ียงภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง (คร้ังท่ี 2)                                                                                                                   จ านวน     455,000.00  บาท 
     5.โครงการขยายถนนเทศบาล 1 จากแยกถนนเทศบาล 13 ถึงสะพานเล่ียงเมือง                                                                                                                                             จ านวน     310,500.00  บาท 
     6.โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลทต์ิก คอนกรีตหนา 0.05 เมตร และฝาบ่อพกั ค.ส.ล.หมู่บา้นอ่างทองธานี                                                                                   จ านวน  1,700,000.00  บาท 
     7.โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บา้นเป่ียมสุข7 เฟส2                                                                                                                                                                               จ านวน       96,803.00  บาท 
     8.โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลทต์ิกคอนกรีตหนา0.15เมตร และทาสีราวกนัตกถนนริมเขื่อนจากบา้นปลาทู ถึงถนนบา้นรอ ซอย4                                                        จ านวน     802,383.81   บาท  
                                                                                                                                                                                                                                                                      รวมจ านวน  6,423,361.35  บาท 
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**ไดรั้บเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จ านวน 2 โครงการ  คือโครงการจดัซ้ือชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV     จ านวน 20,700  บาท  
     2.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวยัทอ้งถ่ิน 2563  จ านวน  170,000 บาท  รวมเป็น  190,700  บาท 
**โครงการท่ีกนัเงินไวเ้บิกจ่ายเหล่ือมปี  มี 2 โครงการคือ    
1.ปรับปรุงถนนภายในหมู่บา้น  เป่ียมสุข 1  งบประมาณ  679,000  บาท    
2.  ก่อสร้างและติดตั้งลิฟทส์ าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพและคนชรา  งบประมาณ 2,000,000 บาท 
    ทั้งน้ี    หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมขีอ้สงสัยหรือมีความประสงคจ์ะเสนอความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาลเมืองอ่างทองทราบ เพื่อจะไดพ้จิารณาการวางแผนพฒันาและปรับปรุงการ
ด าเนินการ ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป   
 
                                                                         จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่กนั 
 
                                                                                                               ประกาศ  ณ  วนัท่ี 3 ธนัวาคม 2563 
                                                                                                                                                   (นายชยั  สุวพนัธุ์) 
                                                                                                                                          นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง 
                                                          
 
 
   **ขอ้มูล  ณ  วนัท่ี 3 ธนัวาคม 2563  
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ภายใต้แผนพัฒนา 5 ปี  โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ ปี เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – 

กันยายน  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เทศบาลเมืองอ่างทอง 

2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่  

 /(1)  ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม–ธันวาคม)   /(2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม–มีนาคม) 

 /(3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน–มิถุนายน)   /(4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม–กันยายน) 
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ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 5 ปี 

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 5 ปี 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปีที่ 1  2561 ปีที่ 2 2562 ปีที่ 3  2563 ปีที่ 4 2564 ปีที่ 5 2565 รวม 

จำนวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.การพัฒนาศักยภาพคน
และความเข้มแข็งของชุมชน 
ด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา
และส่งเสริมศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม 

113 103,905,000 113 136,183,000 130 128,501,000 118 132,500,000 
 

115 118,248,000 
 

589 619,337,000 
 

2.การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการและโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

23 4,240,000 23 4,760,000 40 53,299,000 31 40,772,000 27 24,348,000 144 127,419,000 

3.การพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของระบบ
เศรษฐกิจชุมชนภายใต้
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

5 620,000 5 620,000 5 1,120,000 5 1,120,000 5 1,120,000 25 4,600,000 

4.การพัฒนาระบบการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

12 2,889,000 13 3,523,000 13 3,289,000 14 3,319,000 14 3,319,000 66 16,339,000 

5.การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการที่ดี 

18 5,104,000 25 7,680,920 27 17,282,000 26 12,604,000 21 6,404,000 117 49,074,920 

รวม 171 116,758,000 179 152,766,920 215 203,491,000 194 190,315,000 182 153,439,000 941 816,769,920 
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4. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอ่างทอง 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปีท่ี 1  2561 ปีท่ี 2  2562 ปีท่ี 3  2563 ปีท่ี 4 2564 ปีท่ี 5 2565 รวม 
จำนวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.พัฒนาเมืองน่าอยู่ 
สู่สังคมมั่นคง และ
เป็นสุข 

- - - - 2 19,295,000 - - - - - - 

2.พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่
ระดับมาตรฐานสากล 

- - - - - - - - - - - - 

3.ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

- - - - - - - - - - - - 

รวม - - - - 2 19,295,000 - - - - - - 
 

ประเด็นการพัฒนา 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ระดับมาตรฐานสากล 

- ซ่อมแซมและปรับเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณตั้งแต่ข้างวัดสนามชัยถึงคันดินของเทศบาลเมืองอ่างทอง ตำบลตลาดหลวง งบ 9,895,000 บาท 

- ซ่อมแซมและปรับปรุงกำแพงป้องกันน้ำท่วมพ้ืนที่ชุมชนสุทธาวาส และพ้ืนที่เศรษฐกิจของจังหวัดอ่างทอง (ริมคลองลำท่าแดง)  งบ 9,400,000 บาท 

 

 

 

 

14
 



5. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี  2563 

 
ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการ
ทั้งหมด 

จำนวนโครงการที่อยู่ใน
ระหว่างดำเนินการ 

จำนวนโครงการที่ยัง
ไม่ได้ดำเนินการ 

จำนวนโครงการที่มีการ
ยกเลิก 

จำนวนโครงการ 
ที่มีการเพ่ิมเติม 

จำนวนโครงการที่
เสร็จ 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1.การพัฒนาศักยภาพคนและ
ความเข้มแข็งของชุมชน ด้าน
คุณภาพชีวิต การศึกษาและ
ส่งเสริมศาสนาศลิปวัฒนธรรม 

130 63.42 - - - - - - - - 17 73.91 

2.การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ
และโครงสร้างพื้นฐาน 

40 19.51 2 100 - - - - - - 1 4.35 

3.การพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของระบบ
เศรษฐกิจชุมชนภายใต้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

5 2.44 - - - - - - - - 1 4.35 

4.การพัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

13 6.34 - - - - - - - - - - 

5.การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการที่ด ี

17 8.29 - - - - - - - - 4 17.39 

รวม 205 100 2 100 - - - - - - 23 100 
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6. การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 

 
 

งบปกติ เงินสะสม รวม 
จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 

1.การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน ด้านคุณภาพชีวิต 
การศึกษาและส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรม 

48,802,037.62 98.86 - - 48,802,037.62 87.47 

2.การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน 476,000.00 0.96 6,423,361.35 - 6,901,361.35 12.37 

3.การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน
ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

16,480.00 0.03 - - 16,480.00 0.03 

4.การพัฒนาระบบการจัดการทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม - - - - - - 

5.การพัฒนาระบบการบริหารจดัการที่ด ี 74,528.00 0.15 - - 74,528.00 0.13 

รวม 49,369,045.62 100 6,423,361.35 100 55,794,406.97 100 
 

 

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี  2563 

 
โครงการ 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 
ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

1.ครุภณัฑ์การศึกษา ชุดอุปกรณส์ำหรับห้องเรยีน โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV จำนวน 1 ชุด 

 - - 20,700 20,700 

2.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่น 2563  - - 170,000 170,000 

รวม  2 โครงการ  - - 190,700 190,700 
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7.1 โครงการทีใ่ช้จ่ายเงินสะสมประจำปี 2563 

 
โครงการ 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 
ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

1.โครงการแกไ้ขปัญหาน้ำท่วมขังชุมชนบางแก้วพร้อมติดตั้งเครื่องสบู
น้ำแบบ Verticaltvrabine pump และโรงสูบน้ำ 

 - - 3,481,000.00 2,185,000.00 

2.โครงการปรับปรุงโรงสูบน้ำถนนเทศบาล  1  - - 500,000.00 365,169.76 

3.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล หนา0.15 เมตร พร้อมท่อระบายน้ำ 0.40 
เมตร และบ่อพัก ค.ส.ล.ถนนซอยชุมชนไลออนส์ 

 - - 590,000.00 508,504.78 

4.โครงการตดิตั้งระบบเตือนอุบัติเหตที่เป็นจุดเสี่ยงภายในเขต
เทศบาลเมืองอ่างทอง (ครั้งท่ี 2) 

 - - 492,000.00 455,000.00 

5.โครงการขยายถนนเทศบาล 1 จากแยกถนนเทศบาล 13 ถึงสะพาน
เลี่ยงเมือง 

 - - 1,826,000.00 310,500.00 

6.โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรตีหนา 0.05 
เมตร และฝาบ่อพัก ค.ส.ล.หมู่บา้นอ่างทองธานี 

 - - 2,150,000.00 1,700,000.00 

7.โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านเปี่ยมสุข7 เฟส2  - - 788,000.00 96,803.00 

8.โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลทต์ิกคอนกรีตหนา0.15เมตร และ
ทาสีราวกันตกถนนริมเขื่อนจากบา้นปลาทู ถึงถนนบ้านรอ ซอย4 

 - - 1,745,000.00 802,383.81 

รวม    11,572,000.00 6,423,361.35 
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18  

0 

                           สรุปผลการส ารวจความพงึพอใจ 

ของประชาชนต่อบริการสาธารณะท่ีได้รับจากเทศบาลเมืองอ่างทอง 

ประจ าปี 2563 
 

ลกัษณะข้อมูลส่วนตัว 
  

กลุ่มตัวอย่างมีท้ังส้ิน  200 คน 
 

เพศ ชาย จ านวน 108 คน ร้อยละ 54.00% 

  หญิง จ านวน 92 คน ร้อยละ 46.00% 

      200     100.00% 

อายุ ต ่ากว่า  20  ปี จ านวน 2 คน ร้อยละ 1.00% 

  20~ 30  ปี จ านวน 30 คน ร้อยละ 15.00% 

  31~ 40  ปี จ านวน 48 คน ร้อยละ 24.00% 

  41~ 50  ปี จ านวน 47 คน ร้อยละ 23.50% 

  51~ 60  ปี จ านวน 51 คน ร้อยละ 25.50% 

  มากกว่า 60 ปี จ านวน 22 คน ร้อยละ 11.00% 

      200     100.00% 

การศึกษา ประถมศึกษา จ านวน 31 คน ร้อยละ 15.50% 

  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ านวน 57 คน ร้อยละ 28.50% 

  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จ านวน 37 คน ร้อยละ 18.50% 

  ปริญญาตรี จ านวน 57 คน ร้อยละ 28.50% 

  สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 12 คน ร้อยละ 6.00% 

  อ่ืนๆ จ านวน 6 คน ร้อยละ 3.00% 

      200     100.00% 

อาชีพหลกั รับราชการ จ านวน 33 คน ร้อยละ 16.50% 

  เอกชน/รัฐวิสาหกจิ จ านวน 32 คน ร้อยละ 16.00% 

  ค้าขาย/ธุรกจิส่วนตัว จ านวน 49 คน ร้อยละ 24.50% 

  รับจ้าง จ านวน 55 คน ร้อยละ 27.50% 

  นักเรียน นักศึกษา จ านวน 2 คน ร้อยละ 1.00% 

  เกษตรกร จ านวน 11 คน ร้อยละ 5.50% 

  อ่ืนๆ จ านวน 18 คน ร้อยละ 9.00% 

     200   100.00% 
 



 

  

19 

 2.ผลการด าเนินงาน 

ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในภาพรวม 

ประเด็น  พอใจ
มาก 

พอใจ ไม่พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 48.00% 51.00% 1.00% 
2) มีการประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ/กิจกรรม 43.00% 55.00% 2.00% 
3) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 37.50% 61.00% 1.50% 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชน
ทราบ 

34.50% 62.50% 3.00% 

5) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 30.00% 62.50% 7.50% 
6) มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 35.00% 57.50% 7.50% 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชน
ในทอ้งถ่ิน 

35.00% 56.00% 9.00% 

8) การแกไ้ขปัญหา และการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 32.50% 57.50% 10.00% 
9) ประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 39.50% 51.00% 9.50% 

ภาพรวม 37.22% 57.00% 5.78% 
 

3.ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 

 
ประเด็น 

 

คะแนน 
ความพงึพอใจ   

(เต็ม  10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 7.71 
2) มีการประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ/กิจกรรม 7.56 
3) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.51 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ 7.46 
5) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.44 
6) มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 7.42 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนใน
ทอ้งถ่ิน 

7.48 

8) ประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.52 
ภาพรวม 7.51 

 



 

20 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2   การพฒันาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพืน้ฐาน 

 
ประเด็น 

 

คะแนน 
ความพงึพอใจ   

(เต็ม  10  คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 7.62 
2) มีการประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ/กิจกรรม 7.57 
3) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.52 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ 7.47 
5) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.35 
6) มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 7.52 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนใน
ทอ้งถ่ิน 

7.55 

8) ประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.62 
ภาพรวม 7.53 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3    การพฒันาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกจิชุมชนภายใต้ปรัชญา 

                  ของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 

ประเด็น คะแนน 
ความพงึพอใจ   

(เต็ม  10  คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 7.56 
2) มีการประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ/กิจกรรม 7.51 
3) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.43 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ 7.31 
5) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.34 
6) มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 7.38 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนใน
ทอ้งถ่ิน 

7.43 

8) ประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.37 
ภาพรวม 7.42 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพฒันาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 

 

ประเด็น คะแนน 
ความพงึพอใจ   

(เต็ม  10  คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 7.54 
2) มีการประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ/กิจกรรม 7.27 
3) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.29 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ 7.26 
5) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.14 
6) มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 7.32 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนใน
ทอ้งถ่ิน 

7.30 

8) ประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.35 
ภาพรวม 7.31 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพฒันาระบบการบริหารจัดการท่ีดี 

ประเด็น คะแนน 
ความพงึพอใจ   

(เต็ม  10  คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 7.38 
2) มีการประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ/กิจกรรม 7.27 
3) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.24 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ 7.29 
5) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.26 
6) มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 7.35 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนใน
ทอ้งถ่ิน 

7.32 

8) ประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.45 
ภาพรวม 7.32 
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สรุปผลการส ารวจความพงึพอใจ 

การบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจ าปี 2563 

1.ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน       

*ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 
ประเด็น ปรับปรุง พอใจ 

1.ความพึงพอใจของประชาชนเก่ียวกบัการจดัการการจราจรทางบกในเขตเมือง
หรือชุมชนท่ีด าเนินการโดย เทศบาล 

26.00 % 74.00 % 

2.ความพึงพอใจของประชาชนเก่ียวกบัการจดัการการจราจรทางน ้า/ทางทะเลใน
เขตพื้นท่ี เทศบาล 

21.50 % 74.50 % 

3.ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพหรือความเพียงพอของไฟส่องสวา่ง ป้าย
บอกทาง/ป้ายจราจร หรือไฟจราจรในเขต เทศบาล 

18.50 % 81.50 % 

4.ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพหรือความปลอดภยัของสะพานไมห้รือ
สะพานไมห้รือสะพาน คสล. ท่ีดูแลโดย เทศบาล 

17.50 % 82.50 % 

5.ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพน ้าประปาโดย เทศบาล 23.00 % 77.00 % 

6.ความพึงพอใจของประชาชนต่อความเพียงพอในการให้บริการน ้าประปาท่ี
ด าเนินการโดย เทศบาล 

21.50 % 78.50 % 

7.ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพน ้าจากบ่อน ้า/บ่อน ้าบาดาลท่ีอยูใ่นความ
รับผิดชอบของ เทศบาล 

24.5 % 75.50 % 

8.ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพน ้าจากถงัเก็บน ้าขนาดใหญ่ท่ีอยูใ่นความ
รับผิดชอบของ เทศบาล 

21.00 % 79.00 % 

9.ความพึงพอใจของประชาชนต่อการอ านวยความสะดวกของ เทศบาล ในการสูบ
น ้าในช่วงน ้าท่วม 

18.00 % 82.00 % 

10.ความพึงพอใจของประชาชนต่อการอ านวยความสะดวกของ เทศบาล ในการ
จดัหาน ้าในช่วงภยัแลง้ 

21.00 % 79.00 % 

11.ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการของสถานีขนส่งท่ีอยูใ่นความ
รับผิดชอบของเทศบาล 

18.50 % 81.50 % 
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12.ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการของท่าเทียบเรือ/ท่าขา้มท่ีอยูใ่นความ
รับผิดชอบของ เทศบาล 

20.00 % 80.00 % 

13.ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการขนส่งมวลชนท่ีจดัใหโ้ดย เทศบาล 19.50 % 80.50 % 

14.ความพึงพอใจของประชาชนต่อการใชง้านระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) หรือ
ระบบอจัฉริยะในการสัญจรทางบก ทางน ้า หรือทางทะเล 

18.00 % 82.00 % 

15.ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินการพฒันาหรือการบ ารุงรักษา
โครงสร้างพื้นฐานของ เทศบาล ท่ีมีความต่อเน่ืองหรือไม่ขาดตอน 

17.00 % 83.00 % 

 

รวมค่าเฉลีย่ 20.63 % 79.37 % 

 

2.ด้านผังเมือง 

ประเด็น ปรับปรุง พอใจ 

1. ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการปรับปรุงชุมชนแออดัหรือแหล่งเส่ือม
โทรมในเขต เทศบาล 

22.00 % 78.00 % 

2. ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการจดัการท่ีดินหรือการใชป้ระโยชน์ท่ีดินใน
เขต เทศบาล 

19.50 % 80.50 % 

3. ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อสภาพภูมิทศัน์หรือความสวยงามของเมือง 18.00 % 82.00 % 

4. ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อโครงการพฒันาพื้นท่ีสีเขียวหรือพื้นท่ี
สวนสาธารณะเพิ่มขึ้นของ เทศบาล ในระหวา่งปี 

18.50 % 81.50 % 

รวมค่าเฉลีย่ 19.50 % 80.50 % 
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3.ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต 

ประเด็น ปรับปรุง พอใจ 

1. ความพึงพอใจของสตรีท่ีมีต่อการฝึกอาชีพ การอบรมพฒันาฝีมือแรงงานจาก 
เทศบาล 

27.50 % 72.50 % 

2. ความพึงพอใจของสตรีท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีท่ี เทศบาล จดัใหมี้ขึ้น 19.00 % 81.00 % 

3. ความพึงพอใจของสตรีท่ีมีต่อการไดรั้บการดูแล สงเคราะห์ หรือฟ้ืนฟูจาก 
เทศบาล 

15.50 % 84.50 % 

4. ความพึงพอใจของผูสู้งอายตุ่อการสนบัสนุนกิจกรรมของสมาคม/ชมรมผูสู้งอายุ
โดย เทศบาล 

14.50 % 85.50 % 

5. ความพึงพอใจของผูพ้ิการต่อการไดรั้บการดูแล สงเคราะห์ สนบัสนุน หรือฟ้ืนฟู
หรือการส่งเสริมสุขภาพจาก เทศบาล 

15.00 % 85.00 % 

6. ความพึงพอใจของผูติ้ดยาเสพติดต่อการไดรั้บการดูแล สงเคราะห์ สนบัสนุนหรือ
ฟ้ืนฟูสุขภาพจาก เทศบาล 

17.00 % 83.00 % 

7. ความพึงพอใจของผูพ้ิการต่อศูนยพ์กัพิง/ดูแล/ฟ้ืนฟูสภาพท่ีด าเนินการโดย 
เทศบาล 

16.50 % 83.50 % 

8. ความพึงพอใจของผูสู้งอายตุ่อบริการของสถานสงเคราะห์/บา้นพกัคนชรา/ศูนย์
พกัพิงผูสู้งอายท่ีุด าเนินการโดย เทศบาล 

14.50 % 85.50 % 

9. ความพึงพอใจของผูสู้งอายตุ่อบริการของศูนยดู์แลผูสู้งอาย/ุDay-care ท่ี
ด าเนินการโดย เทศบาล 

15.00 % 85.00 % 

10. ความพึงพอใจของผูมี้รายไดน้อ้ยหรือผูด้อ้ยโอกาสท่ีไดรั้บการดูแลดา้นท่ีอยู่
อาศยัจากเทศบาล 

13.50 % 86.50 % 

รวมค่าเฉลีย่ 16.80 % 83.20 % 

 

-  
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4.ด้านการศึกษา 

ประเด็น ปรับปรุง พอใจ 

1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการส่งเสริมการเรียนรู้นอกหอ้งเรียน/การเรียนรู้
ตามอธัยาศยัท่ีไดรั้บจาก เทศบาล 

21.50 % 78.50 % 

2. ความพึงพอใจของเด็กและเยาวชนซ่ึงเป็นผูพ้ิการและดอ้ยโอกาสท่ีไดรั้บ
การศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบหรือการศึกษาตามอธัยาศยัจาก เทศบาล 

16.00 % 84.00 % 

3. ความพึงพอใจของเด็กนกัเรียนหรือผูท่ี้เขา้ร่วมโครงการส่งเสริมคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาซ่ึง เทศบาล ด าเนินการร่วมกบัหน่วยงานภายนอก/
สถาบนัอุดมศึกษา/องคก์รวิชาชีพ/หน่วยงานภาคเอกชน 

16.50 % 83.50 % 

4. ความพึงพอใจของเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษต่อการจดัการศึกษาหรือโครงการ
พฒันาศกัยภาพของเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษเป็นการเฉพาะท่ีด าเนินการโดย
เทศบาล 

19.00 % 81.00 % 

5. ความพึงพอใจของผูป้กครองต่อความเช่ือมัน่ในคุณภาพของโรงเรียน ของ
เทศบาล หรือการจดัการศึกษาของ เทศบาล 

14.50 % 85.50 % 

6. ความพึงพอใจของช่างฝีมือแรงงานต่อความเช่ือมัน่ในการจดัการศึกษาหรือการ
ส่งเสริมอาชีพและทกัษะฝีมือแรงงานของ เทศบาล 

16.50 % 83.50 % 

รวมค่าเฉลีย่ 17.33 82.67 

 

5.ด้านการส่งเสริมเศรษฐกจิชุมชน อาชีพ การท่องเท่ียว และการลงทุน 

ประเด็น ปรับปรุง พอใจ 

1. ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อสภาพความสมบูรณ์ของแหล่งท่องเท่ียวท่ี 
อปท.พฒันาขึ้นหรือบ ารุงรักษา 

26.00 % 74.00 % 

 

6.ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ประเด็น ปรับปรุง พอใจ 

1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี อปท. 

19.50 % 80.50 % 
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7.ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน 

ประเด็น ปรับปรุง พอใจ 

1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการฟ้ืนฟู การอนุรักษ ์หรือการพฒันา
แหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรม ประเพณี สถานท่ีส าคญั หรือแหล่งมรดกท่ีส าคญั
ในเชิงประวติัศาสตร์ท่ีด าเนินการหรือสนบัสนุนโดย เทศบาล 

14.50 % 85.50 % 

 

8. ความคิดเห็นอื่นๆ  (ถ้ามี)  

ชุมชนสุธาวาส 

 1. ขอใหเ้จา้หนา้ท่ีท าความสะอาดในชุมชนดว้ย 

 2. น่าจะมีคนกวาดถนนท าความสะอาดใหชุ้มชนดว้ย 

 3. ถนนในชุมชนสปรกมาก ไม่สะอาดเลย  

 4. ขอซ่อมเคร่ืองเด็กเด็ก ปรับส่ิงแวดลอ้มของสนามเด็กเล่นใหดี้ขึ้น  

 5. แบบสอบถาม ถามแลว้แต่ไม่ไดรั้บค าถามค าร้องเรียนเลย  

 6. ควรปรับปรุงตั้งแต่ผูบ้ริหารและผูรั้บผิดชอบติดตางานท่ีไดรั้บมอบหมาย  

 7. ขอความจริงจงัต่อความเดือดร้อนของประชาชน ผูรั้บค าสั่งจากเทศบาลควรด าเนินการจริงใจ ไม่ใช่เฉ่ือยชา้  

 8. ระบบน ้าประปากลางคืนน ้ าไหลเบามาก และมีน ้าขุ่นไม่ใสสะอาด 

ชุมชนเมืองใหม่ชัยมงคล 

 1. รถขยะโเหมน็ น ้าประปาไหลไม่แรง ประชาสัมพนัธ์พูดไม่ชดั  

 2. ใหเ้ทศบาลติดตั้งกลอ้งวงจรปิดใหค้รบ 22 ชุมชน เพื่อเป็นการจบัผิดในการก่อเหตุร้ายไดท้นัการ เพื่อ
น าไปสู่การจบักุมดว้ยหลกัฐาน และเร่ืองยาเสพติดระบาดมากในชุมชนอยากใหเ้ทศบาลประสานงานกบัต ารวจจบักุม  

ชุมชนบางแก้ว 

1.ขอใหช่้วยเสียงตามสายในชุมชน 

ชุมชนตลาดหลวง 

1.ควรเขา้หาประชาชนใหม้ากกวา่น้ี 

ชุมชนตลาดหลวง 2  

1.เวลาน ้าปะปาไม่ไหลช่วยบอกทางชุมชนหรือช่วยประกาศหรือช่วยประสานงานดว้ยค่ะ  



       ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม

ประเดน็ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ
1) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการ
เสนอโครงการ/กิจกรรม

48.00% 51.00% 1.00% 100.00%

2) มีการประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ขอ้มูลของ
โครงการ/กิจกรรม

43.00% 55.00% 2.00% 100.00%

3) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม

37.50% 61.00% 1.50% 100.00%

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ

34.50% 62.50% 3.00% 100.00%

5) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม

30.00% 61.50% 8.50% 100.00%

6) มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 35.00% 57.50% 7.50% 100.00%

7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ข
ปัญหาของประชาชนในทอ้งถ่ิน

35.00% 56.00% 9.00% 100.00%

8) การแกไ้ขปัญหา และการตอบสนองความตอ้งการ
ของประชาชน

32.50% 57.50% 10.00% 100.00%

9) ประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม

39.50% 51.00% 9.50% 100.00%

335.00% 513.00% 52.00% 900.00%

37.22% 57.00% 5.78% 100.00%
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1) มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในการเสนอโครงการ/กจิกรรม

2) มกีารประชาสัมพันธใ์หป้ระชาชนรับรูข้อ้มลูของโครงการ/กจิกรรม

3) มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กจิกรรม

4) มกีารรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กจิกรรมใหป้ระชาชนทราบ

5) มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนนิโครงการ/กจิกรรม

6) มกีารด าเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด

7) ผลการด าเนนิโครงการ/กจิกรรมน าไปสูก่ารแกไ้ขปัญหาของประชาชนในทอ้งถิน่

8) การแกไ้ขปัญหา และการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน

9) ประโยชนท์ีป่ระชาชนไดร้ับจากการด าเนนิโครงการ/กจิกรรม

ความพงึพอใจตอ่ผลการด าเนนิงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในภาพรวม

ไมพ่อใจ พอใจ พอใจมาก
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