
ส่วนที่  2 
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

เทศบาลต าบลสเุทพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 29 ให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารเทศบาล เพ่ือให้ผู้บริหารเทศบาลเสนอต่อสภาเทศบาลคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อย             
ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ใหป้ิดประกาศโดยเปิดเผยไมน่้อยกว่าสามสิบวัน 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลสุเทพได้ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลสุเทพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เรียบร้อยแล้ว โดย
ใช้แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสรุปผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลสุเทพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

2.1   แบบประเมินแผนฯ (Input) 
แบบที ่ 1  แบบประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประเมิน

หลังจากท่ีได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว) 
สรุปผล เทศบาลต าบลสุเทพ มีการด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องครบถ้วน ทุกขั้นตอนตามก าหนดระยะเวลา 
 
2.2 แบบติดตามแผนฯ (Process) 

แบบท่ี  2   แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบติดตาม
ตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี 
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สรุปผล  
(1)  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560) รวมทั้ง 7 

ยุทธศาสตร์ ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
- จ านวนโครงการ 142 โครงการ 
- จ านวนงบประมาณ 187,757,880 บาท 

(2)  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  รวมทั้ง 5 
ยุทธศาสตร์ ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

- จ านวนโครงการ 142 โครงการ 
- จ านวนงบประมาณ 187,757,880 บาท 

 (3)  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี พ.ศ. 2558 
จ านวนโครงการตามแผนทั้งหมด            142  โครงการ แยกเป็น 
- โครงการด าเนินการแล้วเสร็จ 84 โครงการ 
- โครงการที่อยู่ในระหว่างด าเนินการ 1 โครงการ 
- โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 3 โครงการ  
- โครงการที่ยกเลิก 54 โครงการ  

 (4)  รายรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558) 
หมวด ประเภท รายรับจริง 

หมวดภาษีอากร ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 24,286,861.28 
 ภาษีบ ารุงท้องที ่ 189,232.88 
 ภาษีป้าย 2,410,107.20 

รวมหมวดภาษีอากร 26,886,201.36 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 
และใบอนุญาต 

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 104,990.90 

 ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 4,456,987.00 
 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง

สถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 
21,500.00 

 ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือ
แผ่นปลิวเพ่ือการโฆษณา 

320.00 

 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร 20,220.00 
 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม 0.00 
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หมวด ประเภท รายรับจริง 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 
และใบอนุญาต 

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 4,860.00 
ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 1,750.00 

 ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 2,254,335.00 
 ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายรักษาความสะอาด

และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
0.00 

 ค่าปรับการผิดสัญญา 1,158,838.72 
 ค่าปรับอ่ืนๆ 0.00 
 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ 
366,750.00 

 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่
เกิน 200 ตารางเมตร 

0.00 

 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,680.00 
 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่อง

ขยายเสียง 
805.00 

 ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ 13,531.50 
 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล 8,140.00 
 ค่าธรรมเนียมขุดดินถมดิน 2,000.00 
 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการอนุญาตการพนัน 1,560.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 8,419,268.12 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ 814,956.00 

ดอกเบี้ย 1,515,103.80 
รายได้จากทรัพย์สินอ่ืนๆ 0.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 2,330,059.80 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ค่าขายแบบแปลน 114,400.00 

ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร 2,070.00 
 รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 39,300.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 115,770.00 
หมวดรายได้จากทุน รายได้จากการขายทอดตลาด 0.00 

รายได้จากทุนอ่ืนๆ 0.00 

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 
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หมวด ประเภท รายรับจริง 
หมวดภาษีจัดสรร ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ 9,512,142.38 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ 8,151,442.29 
 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 1,051,379.02 
 ภาษีสุรา 3,556,797.13 

 ภาษีสรรพสามิต 6,127,606.81 
 ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่า

ด้วยป่าไม้ 
0.00 

 ค่าภาคหลวงแร่ 112,030.95 
 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 175,171.17 
 เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ 0.00 
 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม

ประมวลกฎหมายที่ดิน 
30,041,759.00 

 ภาษีจัดสรรอื่นๆ 11,814.60 
 ใบอนุญาตจ าหน่ายสุรา 0.00 
 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน 936,332.25 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 59,676,475.60 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจ

หน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 
22,453,468.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 22,453,468.00 
รวมทั้งหมด 119,881,242.88 

(5) เงินสะสม   รวมทั้งสิ้น  102,459,387.26    บาท  
 -  เงินทุนส ารองเงินสะสม     38,298,909.56 บาท 
 -  เงินสะสม  64,160,477.70 บาท 
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(6)   รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558) 
งบ หมวดรายจ่าย รายจ่ายจริง 

งบกลาง งบกลาง         4,977,408.87 
รวมงบกลาง         4,977,408.87 

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 7,122,300.00 
รวมงบเงินอุดหนุน 7,122,300.00 

งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน         4,531,041.25  
 ค่าใช้สอย        21,619,197.43  
 ค่าวัสดุ         6,800,755.41  
 ค่าสาธารณูปโภค         1,669,735.71  

รวมงบด าเนินงาน 34,620,729.80 
งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)         4,283,738.83  
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)        25,842,308.88  

รวมงบบุคลากร 30,126,047.71 
งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น         2,848,890.96 

รวมงบรายจ่ายอ่ืน         2,848,890.96 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์         7,813,854.20  
 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง        15,367,792.50  

รวมงบลงทุน 23,181,646.70 
รวมทั้งหมด 102,877,024.04 

2.3 แบบประเมินการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ (Output) 
ผลการด าเนินงานจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 261 คน 

(ใช้แบบประเมินความพึงพอใจแบบที่ 3/2 และแบบที่ 3/3) โดยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรม
สถิติส าเร็จรูป SPSS (Statistic Package for the Social Sciences) ดังนี้ 

- การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ 
ใช้การวิเคราะห์หาความถี่และค่าร้อยละ 

- การวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลสุเทพในภาพรวม 
(แบบที่ 3/2) ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายของ
ค่าเฉลี่ย คือ 

4.21 - 5.00  หมายถึง  พึงพอใจมากที่สุด  
3.41 - 4.20  หมายถึง  พึงพอใจมาก  
2.61 - 3.40  หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง  
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1.81 - 2.60  หมายถึง  พึงพอใจน้อย  
1.00 - 1.80  หมายถึง  พึงพอใจน้อยที่สุด 

- การวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลสุเทพในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ (แบบที่ 3/3) โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย คือ 

1.00 – 4.99 คะแนน  หมายถึง ไม่พอใจ 
5.00 – 7.99  คะแนน  หมายถึง  พอใจ 
8.00 – 10.00 คะแนน  หมายถึง  พอใจมาก 

แล้วน ามาสรุปเป็นผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละยุทธศาสตร์โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณา 
คือ 

 หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 0 หรือใกล้ 0 แสดงว่าผลการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลสุเทพในยุทธศาสตร์นั้นๆ ไม่ประสบความส าเร็จ 

 หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 5 หรือใกล้ 5 แสดงว่า ผลการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลสุเทพในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบความส าเร็จในระดับ
ปานกลาง 

 หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 10 หรือใกล้ 10 แสดงว่า ผลการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลสุเทพในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบความส าเร็จมากท่ีสุด 
 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD : Standard Deviation) 
 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD : Standard Deviation) ใช้เมื่อต้องการบรรยายความ
หลากหลายในประชากรโดยรวม ข้อมูลกระเจิงมากแค่ไหน ถ้าข้อมูลกระเจิงมากค่า SD หรือ standard 
deviation ก็จะมาก ถ้าข้อมูลดี ข้อมูลนิ่ง ค่า SD ก็จะน้อย Standard deviation จะบอกว่า ประชากร
ทั้งหมด เป็นอย่างไร มีความแตกต่างหลากหลายหรือไม ่

ในกรณีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจและคะแนนที่เฉลี่ยในแต่ละยุทธศาสตร์ ประชากรมีความพึงพอใจที่
แตกต่างหลากหลายหรือไม่ อยู่ในช่วงใด ห่างจากค่าเฉลี่ยเท่าใด โดยการบวกหรือลบด้วยค่า SD  

ส่วนที่  1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามเพศ 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 59.00 เป็นเพศ

ชาย จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 41.00 

จ าแนกตามอายุ 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 51-60 ปี จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 34.10 รองลงมา

อายุมากกว่า 60 ปี จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 25.30 และอายุ 41-50 ปี จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.00 ตามล าดับ 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/standard%20deviation
https://www.gotoknow.org/posts/tags/standard%20deviation
https://www.gotoknow.org/posts/tags/standard%20deviation
https://www.gotoknow.org/posts/tags/standard%20deviation
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จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาจ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 

32.60 รองลงมามีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 31.80 และมี
การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 20.30 ตามล าดับ 

จ าแนกตามอาชีพ 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 87  คน คิดเป็นร้อยละ 

33.30 รองลงมามีอาชีพรับจ้าง จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 32.60 และรับราชการ จ านวน 25 คน               
คิดเป็นร้อยละ 9.60 ตามล าดับ 

ส่วนที่  2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลสุเทพ 
 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลสุเทพในภาพรวม 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X =3.66, SD=0.745) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับ ได้แก่ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน

โครงการ/กิจกรรม ( X =3.82, SD=0.745) รองลงมาคือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน

โครงการ/กิจกรรม ( X =3.78, SD=0.941) และมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/

กิจกรรม ( X =3.69, SD=0.871) ตามล าดับ 

ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลสุเทพในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ ( X ) SD ความพึงพอใจ 

1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของต าบลสุเทพ 7.12 1.819 พอใจ 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่ความยั่งยืน 

6.86 2.035 พอใจ 

3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ
ระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน 

6.93 1.989 พอใจ 

4. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

7.30 1.672 พอใจ 

5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาส
ในสังคม 

7.05 1.852 พอใจ 

6. การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือใน
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

6.78 1.745 พอใจ 

7. การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วยนวัตกรรม
การบริหารที่เหมาะสม 

7.02 1.651 พอใจ 
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 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลสุเทพในแต่ละยุทธศาสตร์  ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับพอใจทุกยุทธศาสตร์ เรียงตามล าดับคะแนนเฉลี่ย ได้แก่ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของต าบลสุเทพ 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วยนวัตกรรมการบริหารที่

เหมาะสม 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่าง

ยั่งยืน 
6. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความ

ยั่งยืน 
7. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความ

สงบเรียบร้อย 
 เมื่อพิจารณาความส าเร็จของผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลสุเทพ
จากคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ พบว่า 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับปานกลาง 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับปานกลาง 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับปานกลาง 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับปานกลาง 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับปานกลาง 
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับปานกลาง 
7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 ในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับปานกลาง 


