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บทที่ 4
ผลการประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ผลการประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ มาจากการวิเคราะห์ข้อมูล
แบบประเมิน ดังนี้
1. แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
2. แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
3. แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
4. แบบสอบถาม เป็นแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรปราการในภาพรวม
ผลการประเมินเป็นดังนี้
1.

แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
จากการตรวจสอบเอกสารแผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริห ารส่ว นจังหวั ด
สมุทรปราการ ปรากฏว่า มีการดำเนินงานทุกประเด็นการประเมิน (ดังตารางที่ 8)
ตารางที่ 8 แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ประเด็นการประเมิน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
พัฒนาท้องถิ่น
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาท้องถิ่น

มี
ไม่มี
การดำเนินงาน การดำเนินงาน
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ตารางที่ 8 แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรปราการ (ต่อ)
ประเด็นการประเมิน
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

มี
ไม่มี
การดำเนินงาน การดำเนินงาน











2. แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้รายงานผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1
ตุลาคม 2561–30 กันยายน 2562 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ปรากฏว่า
ได้มีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) รวมทั้งสิ้น 549 โครงการ งบประมาณ 17,017,300,230
บาท ยุทธศาสตร์ด้านระบบสวัส ดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน มีจำนวนโครงการมากที่ส ุดคือ 227
โครงการ งบประมาณ 8,069,962,980 บาท รองลงมาได้แก่ ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหารและการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน 110 โครงการ งบประมาณ 638,202,850 บาท ด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 87 โครงการ งบประมาณ 3,401,541,300 บาท ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคการท่องเที่ยวแบบสมดุล จำนวน 70
โครงการ งบประมาณ 1,147,537,900 บาท ยุทธศาสตร์ที่มีจำนวนโครงการน้อยที่สุดคือด้านผังเมืองและระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 55 โครงการ งบประมาณ 3,760,055,200 บาท ตามลำดับ (ดังตารางที่ 9)
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ตารางที่ 9 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์

ปีที่ 1 พ.ศ.2561
จำนวน

งบประมาณ

โครงการ

1. ด้านผังเมืองและระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน
2. ด้านระบบสวัสดิการ
และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
3. ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจในทุกภาคส่วน
ทั้งภาคอุตสาหกรรม
ภาคเกษตรกรรมและภาค
การท่องเที่ยวแบบสมดุล
4. ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
5. ด้านการพัฒนา
การเมืองการบริหารและ
การมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล

รวม

ปีที่ 2 พ.ศ.2562
จำนวน

งบประมาณ

โครงการ

ปีที่ 3 พ.ศ.2563
จำนวน

งบประมาณ

โครงการ

ปีที่ 4 พ.ศ.2564
จำนวน

งบประมาณ

โครงการ

ปีที่ 5 พ.ศ.2565
จำนวน

งบประมาณ

โครงการ

รวม
จำนวน

งบประมาณ

โครงการ

33

702,446,000

10

2,600,651,600

10

406,957,600

1

25,000,000

1

25,000,000

55

3,760,055,200

62

1,848,270,130

66

1,451,628,550

62

2,607,028,600

35

2,149,535,700

2

13,500,000

227

8,069,962,980

17

624,251,600

17

170,843,100

18

178,721,600

17

171,721,600

1

2,000,000

70

1,147,537,900

11

882,626,800

33

541,969,000

20

1,798,090,500

12

94,255,000

11

84,600,000

87

3,401,541,300

20

122,048,000

27

126,523,350

28

195,786,500

25

134,486,500

10

59,358,500

110

638,202,850

143 4,179,642,530

153

4,891,615,600

138

5,186,584,800

90

2,574,998,800

25

184,458,500

549 17,017,300,230
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3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้นำแผนงานโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ในส่วนของปี พ.ศ.2562 นำมาเป็นกรอบและแนวทางในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.
2562 และเงินสะสม จำนวน 86 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 3,746,005,250 บาท ปรากฏว่ายุทธศาสตร์ด้าน
ระบบสวั ส ดิ ก ารและคุ ณ ภาพชี ว ิ ต ของประชาชน มี จ ำนวนโครงการมากที ่ ส ุ ด คื อ 47 โครงการ งบประมาณ
1,136,117,500 บาท รองลงมาคือด้านการพัฒนาการเมืองการบริหารและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล จำนวน 16 โครงการ งบประมาณ 91,535,750 บาท ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน
ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคการท่องเที่ยวแบบสมดุล จำนวน 11 โครงการ งบประมาณ
132,565,600 บาท ด้านผังเมืองและระบบโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 2,222,812,400
บาท และด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 162,974,000
บาท ตามลำดับ (ดังตารางที่ 10)
ตารางที่ 10 แสดงโครงการและงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
และเงินสะสม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ยุทธศาสตร์
1. ด้านผังเมืองและระบบโครงสร้างพื้นฐาน
2. ด้านระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน ทั้งภาคอุตสาหกรรม

ภาคเกษตรกรรม และภาคการท่องเที่ยวแบบสมดุล
4. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหารและการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
รวม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จำนวนโครงการ
จำนวนงบประมาณ

6.00
47.00
11.00

2,222,812,400
1,136,117,500
132,565,600

6.00
16.00

162,974,000
91,535,750

86.00

3,746,005,250

4. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2562)
ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
และเงินสะสมปี 2562 รวมจำนวน 86 โครงการ งบประมาณ 3,746,005,250 บาท จากการติดตามผลการ
ดำเนินงานในภาพรวมของแต่ละยุทธศาสตร์ พบว่า มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนจำนวน 49 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 56.98 อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.26 และไม่ได้ดำเนินการ
จำนวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 19.76 ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้ (ดังตารางที่ 11)
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ตารางที่ 11 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2562)
ยุทธศาสตร์

1. ด้านผังเมืองและระบบ
โครงสร้างพืน้ ฐาน
2. ด้านระบบสวัสดิการและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
3. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในทุกภาคส่วน ทั้ง
ภาคอุตสาหกรรม
ภาคเกษตรกรรม และภาค
การท่องเทีย่ วแบบสมดุล
4. ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
5.ด้ า นการพัฒ นาการเมือง
การบริ ห ารและการมี ส ่ ว น
ร่วมของภาคประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล
รวม

จำนวน
โครงการที่เสร็จ

จำนวนโครงการ
ที่อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ

จำนวนโครงการ
ที่ไม่ได้ดำเนินการ

จำนวน
โครงการ
ที่มีการยกเลิก

จำนวนโครงการ
ที่มีการเพิ่มเติม

จำนวน

จำนวน

จำนวน

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

จำนวนโครงการ
ทั้งหมด
จำนวน

ร้อยละ

1

16.67

3

50.00

2

33.33

-

-

-

-

6

100

36

76.60

7

14.89

4

8.51

-

-

-

-

47

100

3

27.27

3

27.27

5

45.46

-

-

-

-

11

100

2

33.33

3

50.00

1

16.67

-

-

-

-

6

100

7

43.75

4

25.00

5

31.25

-

-

-

-

16

100

49

56.98

20 23.26

17

19.76

-

-

-

-

86

100

สำหรับรายละเอียดแผนงานโครงการและยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นดังนี้
4.1 ยุทธศาสตร์ด้านผังเมืองและระบบโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย 2 แผนงาน จากโครงการ
ทั้งหมด 6 โครงการ ปรากฏว่ามีจำนวนโครงการที่ แล้วเสร็จ 1 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 16.67) เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ อยู่ในระหว่างดำเนินการตามวัตถุประสงค์จำนวน 3 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 50.00)
และไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 33.33) ปัญหาและอุปสรรคที่พบได้แก่ การขออนุญาต
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
4.1.1 โครงการที่แล้วเสร็จ ประกอบด้วย 1 แผนงาน จำนวน 1 โครงการ
งบประมาณ 1,426,500 บาท เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ รายละเอียดดังนี้
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
(1) ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย
- ซ่อมแซมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสริมปากบ่อพัก
ซอยรัชธานี 2 หมู่ที่ 18 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี
เป็นเงิน 428,000 บาท
- ซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้านคลองสำโรง-บ้านคลองเสาระหงส์
หมู่ที่ 1,2,3 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง
เป็นเงิน 499,000 บาท
- ซ่อมแซมเสาไฟฟ้า (High Mast) จำนวน 4 ต้น (สูง 20 เมตร) เป็นเงิน 499,500 บาท
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4.1.2 โครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย 1 แผนงาน
ปรากฏว่า มีจ ำนวนโครงการที่ อ ยู่ร ะหว่า งดำเนิน การตามวัต ถุ ประสงค์ จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ
2,110,172,000 บาท รายละเอียดดังนี้
แผนงานเคหะและชุมชน
(1) ปรับปรุงถนนทางหลวงหมายเลข 3116 (สายบางปิ้ง-แพรกษา) ฝั่งขวา อำเภอเมืองฯ
ช่วงกิโลเมตรที่ 3+375 ถึงกิโลเมตร 9+600
งบประมาณ 517,409,000 บาท
(2) โครงการปรับปรุงศาลาที่พักผู้โดยสารและปรับปรุงสะพานลอยคนเดินข้าม
บริเวณถนนศรีนครินทร์ จังหวัดสมุทรปราการ
งบประมาณ 42,770,000 บาท
(3) ปรับปรุงถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี จำนวน 2 ช่วง
ช่วงที่ 1 ตั้งแต่ กม.ที่0+000 ถึง กม.ที่ 5+500 ตำบลบางบ่อ และช่วงที่ 2 ตั้งแต่กม.5+500 ถึงกม.ที่ 11+600
ตำบลบางบ่อ ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ
งบประมาณ 1,549,993,000 บาท
4.1.3 โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ประกอบด้วย 2 แผนงาน จำนวน 2 โครงการ
งบประมาณ 140,400 บาท รายละเอียดดังนี้
แผนงานเคหะและชุมชน
(1) ก่อสร้างถนนหินคลุก พื้นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สป 1257
บริเวณป้อมนาคราช-ป้อมทับสมุทร ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ งบประมาณ 69,400 บาท
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
(2) ถมดินพื้นที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ สป 1257 บริเวณป้อม
นาคราช-ป้อมทับสมุทร ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์
งบประมาณ 71,000 บาท
4.2 ยุทธศาสตร์ด้านระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน ประกอบด้วย 6 แผนงาน
จากโครงการทั้งหมด 47 โครงการ ปรากฏว่ามีจำนวนโครงการที่เสร็จแล้ว 36 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 76.60)
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ อยู่ในระหว่างดำเนินการ 7 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 14.89) และที่ไม่ได้
ดำเนินการ 4 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 8.51) รายละเอียดดังนี้
4.2.1 โครงการที่แล้วเสร็จ ประกอบด้วย 6 แผนงาน จำนวน 36 โครงการ
งบประมาณ 283,451,911.89 บาท เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ รายละเอียดดังนี้
แผนงานสาธารณสุข
(1) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในชุมชน
"หลักสูตรเสริมความรู้สู่การป้องกันรู้ทันโรคติดต่อ" จำนวน 16 รุ่น
เป็นเงิน 1,998,401.20 บาท
(2) โครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้แก่ประชาชน
“หลักสูตรสร้างสุขภาพดี มีหลักอนามัย ป้องกันภัยโรคร้าย” จำนวน 12 รุ่น
เป็นเงิน 1,456,340.40 บาท
(3) โครงการเสริมสร้างสุขภาพดีสู่วิถีชีวิตสมุทรปราการ
“หลักสูตรอาสาพัฒนาพึ่งพาได้ มุ่งหมายสุขภาพดี” จำนวน 6 รุ่น
เป็นเงิน 13,511,224.33 บาท
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(4) อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
-โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกจังหวัดสมุทรปราการ
งบประมาณ 30,000,000 บาท
(5) อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำจังหวัดสมุทรปราการ
งบประมาณ 45,000,000 บาท
(6) อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
-โครงการป้องกันควบคุมโรคอุจจาระร่วงและโรคติดต่อในกลุ่มทางเดินอาหาร
และน้ำจังหวัดสมุทรปราการ
งบประมาณ 20,000,000 บาท
(7) อุดหนุนตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ
-โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E)
งบประมาณ 3,980,000 บาท
(8) อุดหนุนตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ
-โครงการขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ
งบประมาณ 1,990,000 บาท
(9) อุดหนุนตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ
-โครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา
งบประมาณ 1,040,000 บาท
(10) อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ
-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ
งบประมาณ 17,050,000 บาท
แผนงานสังคมสงเคราะห์
(11) โครงการวันคนพิการสากล ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
เป็นเงิน 1,995,000 บาท
(12) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ
ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสมุทรปราการ-จังหวัดชุมพร-จังหวัดสุราษฎร์ธานี-จังหวัดพังงา
จำนวน 2 รุ่น
เป็นเงิน 2,997,780.36 บาท
(13) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรปราการ
ณ จังหวัดสมุทรปราการ-จังหวัดชลบุรี-จังหวัดระยอง จำนวน 6 รุ่น (จำนวน 1,471 คน)
เป็นเงิน 9,093,667.59 บาท
(14) โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพประชาชน
ณ โรงแรมเดอะคัลเลอร์ลิฟวิ่ง ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 2 รุ่น
เป็นเงิน 946,628 บาท
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(15) โครงการฝึกอาชีพเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้ด้อยโอกาสจังหวัดสมุทรปราการ ณ โรงแรมเดอะคัลเลอร์ลิฟวิ่ง ตำบลเทพารักษ์
อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 2 รุ่น
เป็นเงิน 932,574 บาท
(16) โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ
ณ โรงแรมเดอะคัลเลอร์ลิฟวิ่ง ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 3 รุ่น
(จำนวน 199 คน)
เป็นเงิน 1,893,050 บาท
(17) โครงการพัฒนาศักยภาพการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ณ จังหวัดสมุทรปราการ-จังหวัดชลบุรี-จังหวัดระยอง จำนวน 6 รุ่น
เป็นเงิน 9,429,131.81 บาท
(18) โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อการดำรงชีวิตของเด็กและเยาวชน
จำนวน 10 รุ่น
เป็นเงิน 10,245,477.75 บาท
(19) โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ “สูงวัยอย่างมีคุณภาพ”
ณ โรงแรมเดอะคัลเลอร์ลิฟวิ่ง ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ
จำนวน 2 รุ่น (จำนวน 110 คน)
เป็นเงิน 969,434 บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
(20) โครงการอบรมการจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน/หมู่บ้าน
ณ จังหวัดสมุทรปราการ-จังหวัดชลบุรี-จังหวัดระยอง
จำนวน 4 รุ่น (จำนวน 1,200 คน)
เป็นเงิน 4,845,628.42 บาท
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(21) โครงการสร้างเครือข่ายการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน
ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสมุทรปราการ-จังหวัดชุมพร-จังหวัดสุราษฎร์ธานี-จังหวัดพังงา
จำนวน 4 รุ่น (จำนวน 1,028 คน)
เป็นเงิน 8,947,791.75 บาท
(22) โครงการ อบจ.บ้านวัดโรงเรียนร่วมประสานต้านภัยยาเสพติด
จำนวน 12 รุ่น
เป็นเงิน 9,574,292.80 บาท
(23) โครงการสตรีไทย วิถีไทย วิถีชุมชน พอเพียงต้านภัยยาเสพติด
ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสมุทรปราการ-จังหวัดชุมพร-จังหวัดสุราษฎร์ธานี-จังหวัดพังงา
จำนวน 4 รุ่น
เป็นเงิน 8,950,047.99 บาท
(24) โครงการครอบครัวคุณธรรมนำชุมชนพ้นภัยยาเสพติด
ณ จังหวัดสมุทรปราการ-จังหวัดชลบุรี-จังหวัดระยอง จำนวน 6 รุ่น (จำนวน 1,543 คน)
เป็นเงิน 9,399,654.18 บาท
(25) โครงการประชาชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติด
ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสมุทรปราการ-จังหวัดชุมพร-จังหวัดสุราษฎร์ธานี-จังหวัดพังงา
จำนวน 4 รุ่น (จำนวน 1,040 คน)
เป็นเงิน 9,182,074.88 บาท
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(26) โครงการมัสยิดสานใจป้องกันภัยยาเสพติด
ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสมุทรปราการ-จังหวัดชุมพร-จังหวัดสุราษฎร์ธานี-จังหวัดพังงา
จำนวน 2 รุ่น (จำนวน 426 คน)
เป็นเงิน 3,763,262.20 บาท
(27) โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสมุทรปราการ-จังหวัดชุมพร-จังหวัดสุราษฎร์ธานี-จังหวัดพังงา
จำนวน 4 รุ่น (จำนวน 1,032 คน)
เป็นเงิน 9,178,161.73 บาท
(28) โครงการอบรมเยาวชนรวมใจต้านภัยยาเสพติด
ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสมุทรปราการ-จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 5 รุ่น
เป็นเงิน 7,144,788.50 บาท
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
(29) โครงการสมุทรปราการรวมใจบริจาคโลหิตสานต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์
จำนวน 3 ครั้ง เป็นเงิน 82,500 บาท
(30) โครงการประชาสัมพันธ์สมุทรปราการรวมใจบริจาคโลหิตสานต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์
เป็นเงิน 399,000 บาท
แผนงานการศึกษา
(31) อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
-โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในการจ้างครูผู้สอนให้แก่
โรงเรียนที่ประสบปัญหาขาดแคลนครูผู้สอน จำนวน 82 อัตรา
งบประมาณ 9,830,000 บาท
(32) อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
-โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในการจ้างครูผู้สอนให้แก่
โรงเรียนที่ประสบปัญหาขาดแคลนครูผู้สอน จำนวน 108 อัตรา
งบประมาณ 12,950,000 บาท
(33) อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
-โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในการจ้างครูผู้สอนให้แก่โรงเรียนที่
ประสบปัญหาขาดแคลนครูผู้สอน จำนวน 31 อัตรา
งบประมาณ 3,711,000 บาท
(34) อุดหนุนสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ
-โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในการจ้างครูผู้สอนให้แก่โรงเรียนที่
ประสบปัญหาขาดแคลนครูผู้สอน จำนวน 60 อัตรา
งบประมาณ 7,140,000 บาท
(35) อุดหนุนสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ
-โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในการจ้างครูผู้สอนให้แก่
กศน.อำเภอ และกศน.ตำบลที่ประสบปัญหาขาดแคลนครูผู้สอน จำนวน 28 อัตรา งบประมาณ 3,350,000 บาท
(36) อุดหนุนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ
-โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในการจ้างครูผู้สอนให้แก่ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ และโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 และเขต 2 ที่ประสบปัญหาขาดแคลนครูผู้สอน จำนวน 4 อัตรา งบประมาณ 475,000 บาท
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4.2.2 โครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย 4 แผนงาน จำนวน 7 โครงการ
งบประมาณ 798,601,000 บาท รายละเอียดเป็นดังนี้
แผนงานบริหารงานทั่วไป
(1) โครงการติดตั้งและวางระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ในเขตพื้นทีจ่ ังหวัดสมุทรปราการ
งบประมาณ 95,000,000 บาท
แผนงานการศึกษา
(2) โครงการจ้างออกแบบศูนย์สังคีตและดุริยางคศิลป์สมุทรปราการ
บริเวณด้านข้างอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ
งบประมาณ 30,306,000 บาท
(3) อุดหนุนสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ
-โครงการก่อสร้างโครงหลังคาเมทัลชีท พร้อมลานอเนกประสงค์วิทยาลัย
เทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ เบิกจ่ายจำนวนเงิน 17,450,000 บาท
(4) อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
-โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ และโรงเรียนสตรี
สมุทรปราการ เบิกจ่ายจำนวนเงิน 17,389,000 บาท
(5) อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
-โครงการก่อสร้างโครงหลังคาเมทัลชีท พร้อมลานอเนกประสงค์ คสล.
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ เบิกจ่ายจำนวนเงิน 16,506,000 บาท
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
(6) ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ บริเวณที่ราชพัสดุ ตำบลบางปลา
อำเภอบางพลี งบประมาณ 620,000,000 บาท
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(7) โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด
-จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด
ทำสัญญา 1,950,000 บาท
4.2.3 โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ประกอบด้วย 3 แผนงาน จำนวน 4 โครงการ
งบประมาณ 800,000 บาท รายละเอียดดังนี้
แผนงานการศึกษา
(1) โครงการประชุมสัมมนาการจัดทำและประสานแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณ 300,000 บาท
แผนงานสังคมสงเคราะห์
(2) โครงการจัดกิจกรรมสตรีอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็งจังหวัดสมุทรปราการ
งบประมาณ 0.00 บาท
(3) โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรปราการ งบประมาณ 500,000 บาท

25
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
(4) อุดหนุนวัดขุนสมุทราวาส อำเภอพระสมุทรเจดีย์
-โครงการก่อสร้างอุโบสถ
งบประมาณ 0.00 บาท
4.3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และ
ภาคการท่องเที่ยวแบบสมดุล ประกอบด้วย 2 แผนงาน จากโครงการทั้งหมด 11 โครงการ ปรากฏว่า มีจำนวน
โครงการที่เสร็จแล้ว 3 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 27.27) และอยู่ในระหว่างดำเนินการ 3 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ
27.27) และไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 45.46) รายละเอียด เป็นดังนี้
4.3.1 โครงการที่แล้วเสร็จ ประกอบด้วย 1 แผนงาน จำนวน 3 โครงการ
งบประมาณ 8,784,750 บาท เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ รายละเอียดดังนี้
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
(1) โครงการจัดกิจกรรมในงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาด
จังหวัดสมุทรปราการ
เป็นเงิน 1,835,750 บาท
(2) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ
“จัดงานประเพณีรับบัว”
เป็นเงิน 1,990,000 บาท
(3) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
จังหวัดสมุทรปราการ “งานประเพณีลอยกระทงจังหวัดสมุทรปราการ” ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2561
ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
เป็นเงิน 4,959,000 บาท
4.3.2 โครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย 2 แผนงาน จำนวน 3 โครงการ
งบประมาณ 69,532,000 บาท รายละเอียดเป็นดังนี้
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
(1) โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ
ทำสัญญา 21,532,000 บาท
(2) โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ
(Billboard) ทำสัญญา 4,500,000 บาท
แผนงานบริหารงานทั่วไป
(3) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและสำรวจออกแบบรายละเอียดศูนย์จัดแสดง
และจำหน่ายสินค้า (ตลาดขายปลีก-ขายส่ง) และศูนย์ประชุม บริเวณที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน
สป 895 ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง
งบประมาณ 43,500,000 บาท
4.3.3 โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ประกอบด้วย 1 แผนงาน จำนวน 5 โครงการ
งบประมาณ 0.00 บาท รายละเอียดดังนี้
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
(1) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ “ประเพณีสงกรานต์”
งบประมาณ 0.00 บาท
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(2) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ “สมโภชสมุทรปราการ”
งบประมาณ 0.00 บาท
(3) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ “รื่นรมย์ชมของดี
สมุทรปราการ” งบประมาณ 0.00 บาท
(4) โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัด
สมุทรปราการ งบประมาณ 0.00 บาท
(5) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ
งบประมาณ 0.00 บาท
4.4 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 1 แผนงาน
จากโครงการทั้งหมด 6 โครงการ ปรากฏว่ามีจำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ 2 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ33.33)
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และอยู่ระหว่างดำเนินการ 3 โครงการ(คิดเป็นร้อยละ 50.0) และ
ไม่ได้ดำเนินการ 1 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 16.67) รายละเอียดเป็นดังนี้
4.4.1 จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ ประกอบด้วย 1 แผนงาน จำนวน 2 โครงการ
เป็นเงิน 23,628,690.53 บาท เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ประกอบด้วย
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
(1) โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 8 รุ่น
เป็นเงิน 19,688,690.53 บาท
(2) โครงการณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด Green Young Blood คนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว
เป็นเงิน 3,940,000 บาท
4.4.2 โครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย 1 แผนงาน จำนวน 3 โครงการ
งบประมาณ 135,274,000 บาท รายละเอียดเป็นดังนี้
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
(1) โครงการส่งเสริมการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการ
ทำสัญญา 29,900,000 บาท
(2) โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาและออกแบบรายละเอียดระบบโครงสร้าง
พื้นฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อจัดทำระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำในพื้นที่อำเภอเมืองฯ และอำเภอ
พระประแดง (ฝั่งตะวันออก) จังหวัดสมุทรปราการ
งบประมาณ 75,888,000 บาท
(3) ก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล.บริเวณวัดคลองพระราม หมู่ที่ 13
ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์
งบประมาณ 29,486,000 บาท
4.4.3 โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ประกอบด้วย 1 แผนงาน จำนวน 1 โครงการ
งบประมาณ 3,600,000 บาท รายละเอียดดังนี้
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
(1) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
งบประมาณ 3,600,000 บาท
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4.5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหารและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 5 แผนงาน จำนวนโครงการทั้งหมด 16 โครงการ ปรากฏว่ามีจำนวน
โครงการที่แล้วเสร็จ 7 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 43.75) เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ 4 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 25.00) และไม่ได้ดำเนินการ 5 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 31.25)
รายละเอียดเป็นดังนี้
4.5.1 จำนวนโครงการที่เสร็จแล้ว ประกอบด้วย 4 แผนงาน จำนวน 7 โครงการ
งบประมาณ 39,609,907.04 บาท เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ รายละเอียดดังนี้
แผนงานบริหารงานทั่วไป
(1) โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานราชการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 2 ครั้ง
เป็นเงิน 1,489,354.23 บาท
(2) โครงการฝึกอบรมการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเจ้าหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวันที่ 29 เมษายน 2562 ณ ภัตตาคารง้วนเฮง อำเภอเมืองฯ
จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 80 คน
เป็นเงิน 65,586.66 บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
(3) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านสาธารณภัย
ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสมุทรปราการ-จังหวัดชุมพร-จังหวัดพังงา-จังหวัดภูเก็ต จำนวน 5 รุ่น
เป็นเงิน 4,799,839.40 บาท
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(4) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
“โตไปไม่โกง” จำนวน 7 รุ่น
เป็นเงิน 599,766.20 บาท
(5) โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสร้างวินัยตนเองของเยาวชนเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน จำนวน 22 รุ่น (จำนวน 8,117 คน)
เป็นเงิน 2,791,447.55 บาท
(6) โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นของ อบจ.สมุทรปราการ
เป็นเงิน 82,768 บาท
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
(7) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีและการจัดกิจกรรมของจังหวัด
สมุทรปราการ
เป็นเงิน 29,781,145 บาท
4.5.2 โครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย 3 แผนงาน จำนวน 4 โครงการ
งบประมาณ 31,908,500 บาท รายละเอียดเป็นดังนี้
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(1) โครงการจัดทำรายงานประจำปีของ อบจ.สมุทรปราการ
ทำสัญญา 8,950,000 บาท
(2) โครงการจัดทำวารสาร อบจ.สมุทรปราการ
ทำสัญญา 24,450,000 บาท
(เบิกจ่ายแล้วจำนวนเงิน 6,112,500 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวนเงิน 18,337,500 บาท)
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
(3) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
งบประมาณ 4,621,000 บาท
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
(4) ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานกองผังเมือง
งบประมาณ 863,950 บาท
4.5.3 โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ประกอบด้วย 3 แผนงาน จำนวน 5 โครงการ
งบประมาณ 11,470,000 บาท รายละเอียดดังนี้
แผนงานบริหารงานทั่วไป
(1) โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่
งบประมาณ 200,000 บาท
(2) โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและหน้าที่
การให้บริการข้อมูลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
งบประมาณ 70,000 บาท
(3) โครงการฝึกอบรมระเบียบงานสารบรรณและการบริหารจัดการงาน
เอกสาร งบประมาณ 200,000 บาท
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
(4) โครงการจัดทำป้ายเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร (Billboard)
งบประมาณ 0.00 บาท
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(5) โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สื่อกลางแจ้ง(Billboard) เพื่อประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารจัดเก็บรายได้ประเภทต่าง ๆ
งบประมาณ 11,000,000 บาท

29
บัญชีครุภัณฑ์
ที่ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน 23 รายการ เป็นเงิน 1,723,460 บาท มีรายละเอียดดังนี้
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(1) จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน จำนวน 18 ตัว
เป็นเงิน 88,200 บาท
(2) จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบพนักพิง จำนวน 13 ตัว
เป็นเงิน 37,700 บาท
(3) จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก จำนวน 11 ตัว
เป็นเงิน 49,500 บาท
(4) จัดซื้อตู้เหล็ก ชนิดบานเลื่อนทึบ จำนวน 1 ตู้
เป็นเงิน 4,500 บาท
(5) จัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน จำนวน 1 ตู้
เป็นเงิน 5,500 บาท
(6) จัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 4 ลิ้นชัก จำนวน 2 ตู้
เป็นเงิน 15,800 บาท
(7) จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม จำนวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 17,500 บาท
(8) จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 29,500 บาท
กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(9) จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาวดำสี จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 385,200 บาท
(10) จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 29,500 บาท
(11) จัดซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 179,500 บาท
กองแผนและงบประมาณ
(12) จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบพนักพิง จำนวน 24 ตัว
เป็นเงิน 69,600 บาท
(13) จัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน จำนวน 6 ตู้
เป็นเงิน 33,000 บาท
กองคลัง
(14) จัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน จำนวน 4 ตู้
เป็นเงิน 22,000 บาท
กองช่าง
(15) จัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 64,200 บาท
(16) จัดซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 176,550 บาท
(17) จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 100,000 บาท
(18) จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ จำนวน 30 เครื่อง
เป็นเงิน 356,310 บาท
กองผังเมือง
(19) จัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน จำนวน 1 ตู้
เป็นเงิน 5,500 บาท
(20) จัดซื้อตู้เหล็ก ชนิดบานเลื่อนกระจกสูง จำนวน 1 ตู้
เป็นเงิน 4,500 บาท
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(21) จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบพนักพิง จำนวน 1 ตัว
เป็นเงิน 2,900 บาท
(22) จัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน จำนวน 6 ตู้
เป็นเงิน 33,000 บาท
(23) จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก จำนวน 3 ตู้
เป็นเงิน 13,500 บาท
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ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 27 รายการ งบประมาณ 318,052,450 บาท มีรายละเอียดดังนี้
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(1) จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล (DSLR) จำนวน 5 กล้อง ทำสัญญา 166,650 บาท
(2) จัดซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 180,000 บาท
(3) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) เกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน
งบประมาณ 990,000 บาท
(4) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 15 ชุด
งบประมาณ 334,500 บาท
(5) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง
งบประมาณ 15,800 บาท
(6) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LEDสี จำนวน 3 เครื่อง งบประมาณ 30,000 บาท
(7) จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 2 เครื่อง
งบประมาณ 36,000 บาท
กองช่าง
(8) จัดซื้อเครื่องเรียงเอกสาร แบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 250,000 บาท
(9) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) เกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน
งบประมาณ 1,400,000 บาท
(10) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) เกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน
งบประมาณ 990,000 บาท
(11) จัดซื้อรถสูบส่งน้ำระยะไกล จำนวน 2 คัน
งบประมาณ 99,000,000
บาท
(12) จัดซื้อรถลากจูงเทรลเลอร์ จำนวน 1 คัน
งบประมาณ 12,500,000 บาท
(13) จัดซื้อรถบดสั่นสะเทือน แบบเดินตาม จำนวน 1 คัน
งบประมาณ 500,000 บาท
(14) จัดซื้อป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ 2 ระบบ
พร้อมสายไฟยาว 20 เมตร จำนวน 36 ชุด
งบประมาณ 720,000 บาท
(15) จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบไดโว่ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง งบประมาณ 85,500 บาท
(16) จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบไดโว่ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง งบประมาณ 49,500 บาท
(17) จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบไดโว่ ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง งบประมาณ 45,000 บาท
(18) จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง
งบประมาณ 31,000 บาท
(19) จัดซื้อเครื่องอัดอากาศ ชนิดซีโอทู จำนวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 850,000 บาท
(20) จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ จำนวน 10 เครื่อง
งบประมาณ 450,000 บาท
(21) จัดซื้อแคลมมิเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง
งบประมาณ 8,400 บาท
(22) จัดซื้อเครื่องชาร์ทแบตเตอรี่ (สตาร์ท) จำนวน 3 เครื่อง
งบประมาณ 22,500 บาท
(23) จัดซื้อเครื่องเติมลมยางอัตโนมัติพร้อมปั๊มลม จำนวน2เครื่อง งบประมาณ 318,400 บาท
(24) จัดซื้อรถสูบส่งน้ำระยะไกล จำนวน 1 คัน
งบประมาณ 49,500,000 บาท
(25) จัดซื้อรถสูบส่งน้ำระยะไกล จำนวน 3 คัน
งบประมาณ 148,500,000 บาท
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(26) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) เกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน
งบประมาณ 990,000 บาท
(27) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด
งบประมาณ 89,200 บาท
ที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 30,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(1) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 30,000 บาท
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5. การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2562
ในปีงบประมาณ 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้เบิกจ่ายเงินตามยุทธศาสตร์ รวม 5 ยุทธศาสตร์ เป็นเงินทั้งสิ้น 494,773,606.26
บาท ยุทธศาสตร์ด้านระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นยุทธศาสตร์ที่มีการเบิกจ่ายมากที่สุด
จำนวน 334,796,911.89 บาท รองลงมาได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหารและการมีส่วน
ร่ว มของภาคประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน 126,136,753.84 บาท ยุทธศาสตร์ ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 23,628,690.53 บาท ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในทุก
ภาคส่วน ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรมและภาคการท่องเที่ยวแบบสมดุล จำนวน 8,784,750 บาท และ
ยุทธศาสตร์ที่มีการเบิกจ่ายน้อยที่สุดคือ ยุทธศาสตร์ด้านผังเมืองและระบบโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 1,426,500
บาท (ดังตารางที่ 12)
ตารางที่ 12 การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
ยุทธศาสตร์
1. ด้านผังเมืองและระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน
2. ด้านระบบสวัสดิการและ
คุณภาพ ชีวิตของประชาชน
3. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในทุกภาคส่วน ทั้ง
ภาคอุตสาหกรรม
ภาคเกษตรกรรม และภาคการ
ท่องเที่ยวแบบสมดุล
4. ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
5. ด้านการพัฒนาการเมือง
การบริหารและการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล
รวม

งบปกติ
จำนวนเงิน
1,426,500

ร้อยละ
0.29

เงินสะสม
ร้อยละ
จำนวนเงิน
0.00 0.00

รวม
จำนวนเงิน
1,426,500.00

ร้อยละ
0.29

334,796,911.89

67.67

0.00

0.00 334,796,911.89

67.67

8,784,750

1.77

0.00

0.00

8,784,750.00

1.77

23,628,690.53

4.78

0.00

0.00 23,628,690.53

4.78

45,722,407.04

9.24 80,414,346.80 16.25 126,136,753.84

25.49

414,359,259.46

83.75

80,414,346.80 16.25

494,773,606.26

นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้มีการเบิกจ่าย ประเภทบัญชีครุภัณฑ์ (เฉพาะปี 2562)
จำนวนเงินทั้งสิ้น 23 รายการ งบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 1,723,460 บาท

100
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6. แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรปราการ (ปี 2562)
แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ
1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
6.1 ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้นำแผนงานโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ในส่วนของปีพ.ศ.2562 จำนวน 153 โครงการ สามารถนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ.2562 และเงินสะสมได้จำนวน 86 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 56.21) ผลการดำเนินงานที่สามารถ
นำไปปฏิบัติได้ โดยดำเนินการเสร็จแล้ว 49 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 56.98) ส่วนใหญ่เป็นยุทธศาสตร์ด้านระบบ
สวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน จำนวน 36 โครงการ รองลงมาได้แก่ ด้านการพัฒนาการเมืองการ
บริหารและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน 7 โครงการ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจใน
ทุกภาคส่วน ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคการท่องเที่ยวแบบสมดุล จำนวน 3 โครงการ ด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 โครงการ และด้านผังเมืองและระบบโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน
1 โครงการ อยู่ระหว่างปฏิบัติ 20 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 23.26) และไม่ได้ปฏิบัติ 17 โครงการ
(คิดเป็นร้อยละ 19.76) ดังตารางที่ 13
ตารางที่ 13 จำนวนยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์

1. ด้านผังเมืองและระบบโครงสร้างพื้นฐาน
2. ด้านระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน
ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคการท่องเที่ยว
แบบสมดุล
4. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหารและการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
รวม

ที่ปรากฏ
อยู่ในแผน

จำนวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ
เสร็จแล้ว ระหว่างปฏิบัติ

6.00
47.00
11.00

1.00
36.00
3.00

3.00
7.00
3.00

6.00
16.00

2.00
7.00

3.00
4.00

86.00

49.00

20.00
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6.2 ข้อมูลทั่วไป
คุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 600 คน พบว่าเป็นเพศชาย 249 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5
เป็นเพศหญิง 351 คน คิดเป็นร้อยละ 58.5 อายุเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.8 ระดับการศึกษา
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 33.2 อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามส่ว นใหญ่
ประกอบอาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 33.5 รองลงมาคืออาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 27.0 ตามลำดับ
(ดังตารางที่ 14)
ตารางที่ 14 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง
จำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม (N=600)
คุณลักษณะส่วนบุคคล

จำนวน

ร้อยละ

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่ำกว่า 20 ปี
21 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
มากกว่า 60 ปี
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อื่น ๆ

()
1.59
249
351
22
126
137
124
125
66

41.5
58.5
3.7
21.0
22.8
20.7
20.8
11.0

Mode
(31 – 40 ปี)

Mode
128
199
68
157
38
10

21.3
33.2
11.3
26.2
6.3
1.7

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

S.D.
0.493
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ตารางที่ 14 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง
จำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม (N=600)
(-ต่อ-)
คุณลักษณะส่วนบุคคล
จำนวน
ร้อยละ
อาชีพ
()
S.D.
3.41
1.622
รับราชการ
87
14.5
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
56
9.3
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
201
33.5
รับจ้าง
162
27.0
นักเรียนนักศึกษา
27
4.5
เกษตรกร
10
1.7
อื่น ๆ เช่น แม่บ้าน ฯลฯ
57
9.5

6.3 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
6.3.1 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ 71.1 ระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 21.1 และระดับไม่พอใจ
คิดเป็นร้อยละ 7.8 สำหรับรายข้อ พบว่าทั้ง 9 ข้อ อยู่ในระดับพอใจ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล
ของโครงการ/กิจกรรม เป็นหัวข้อที่ประชาชนพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจ มีค่าคะแนนสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 73.2
รองลงมาได้แก่ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 72.7 การดำเนินงาน
เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 72.2 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 72.2 ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
คิดเป็นร้อยละ 71.2 การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน คิดเป็นร้อยละ 70.7 การเปิด
โอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 70.2 มีการรายงานผลการดำเนินงาน
ของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 70.0 และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 67.8 ตามลำดับ (ดังตารางที่ 15)
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ตารางที่ 15 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการในภาพรวม (N=600)
ความพึงพอใจ
พอใจมาก พอใจ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

ไม่พอใจ

22.7%
19.2%
19.2%
21.7%
19.2%
20.5%
21.8%

72.7%
73.2%
72.2%
70.0%
70.2%
72.2%
71.2%

4.6%
7.6%
8.6%
8.3%
10.6%
7.3%
7.0%

20.8%
24.9%
21.1%

70.7%
67.8%
71.1%

8.5%
7.3%
7.8%

6.4 ประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ในการพัฒนาแต่ละยุทธศาสตร์
6.4.1 ยุทธศาสตร์ด้านผังเมืองและระบบโครงสร้างพื้นฐาน ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับพอใจ
คิดเป็นร้อยละ 64.7 ระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 25.6 และระดับไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 9.7 สำหรับรายข้อ
พบว่าทั้ง 4 ข้ออยู่ในระดับพอใจ การขยายเขตบริการน้ำประปาให้เต็มพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เป็นหัวข้อที่
ประชาชนพึงพอใจมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 68.5 รองลงมาได้แก่ ป้ายบังคับ ป้ายเตือน เครื่องหมายจราจร มีความ
ชัดเจน เหมาะสมในการใช้งาน คิดเป็นร้อยละ 65.2 คุณภาพของถนน สะพาน มีมาตรฐาน พื้นผิวจราจรเหมาะสม
และสะดวกต่อการใช้งาน คิดเป็นร้อยละ 64.5 และการก่อสร้างพัฒนาเส้นทางคมนาคม เช่น ถนน/สะพาน/ท่อ
ระบายน้ำให้สามารถสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็ว คิดเป็นร้อยละ 60.8 ตามลำดับ (ดังตารางที่ 16)
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1)
2)
3)
4)

ตารางที่ 16 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรปราการในภาพรวม (ด้านผังเมืองและระบบโครงสร้างพื้นฐาน) (N=600)
ความพึงพอใจ
พอใจมาก พอใจ
ไม่พอใจ
การก่อสร้างพัฒนาเส้นทางคมนาคม เช่น ถนน/สะพาน/ท่อระบายน้ำ
29.7% 60.8% 9.5%
ให้สามารถสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็ว
คุณภาพของถนน สะพาน มีมาตรฐาน พื้นผิวจราจรเหมาะสมและสะดวก 25.0% 64.5% 10.5%
ต่อการใช้งาน
ป้ายบังคับ ป้ายเตือน เครื่องหมายจราจร มีความชัดเจน
21.3% 65.2% 13.5%
เหมาะสมในการใช้งาน
การขยายเขตบริการน้ำประปาให้เต็มพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
26.2% 68.5%
5.3%
ภาพรวม
25.6% 64.7% 9.7%

6.4.2 ยุทธศาสตร์ด้านระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน ในภาพรวม พบว่า
อยู่ในระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ 68.2 ระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 25.8 และระดับไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ
6.0 สำหรับรายข้อ พบว่าทั้ง 12 ข้ออยู่ในระดับพอใจ การอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์
เป็นหัวข้อที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 75.7 รองลงมาได้แก่ การสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา เช่น
จ้างครูผู้สอน ก่อสร้างอาคารเรียนโครงหลังคาเมทัลชีท ฯลฯ ให้กับโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ คิดเป็นร้อยละ
72.3 การฝึกอบรมการจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้ อยในชุมชน/หมู่บ้านการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ คิดเป็นร้อยละ 71.2 การสนับสนุนวัสดุเคมีภัณฑ์ในการป้องกันโรค/การควบคุมโรค เช่น
ไข้เลือดออก ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ โรคมือเท้าปาก และโรคอุจจาระร่วง ฯลฯ เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 69.3
การอบรมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คิดเป็นร้อยละ 68.8 การส่งเสริม
สนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีและการจัดกิจกรรมของจังหวัด เช่น จัดกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ในเขตพื้นที่จังหวัด
สมุทรปราการ ฯลฯ เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 68.5 โครงการบริจาคโลหิตสานต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ คิดเป็นร้อยละ
67.7 การสนับสนุนส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น อุดหนุนตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ
ดำเนินโครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา/โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน
(D.A.R.E) /การสนับสนุนอุปกรณ์ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ รวมทั้ง อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ
ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ฯลฯ เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 66.9 การจัดให้มีสถานที่สำหรับการ
เล่นกีฬาและการออกกำลังกายฯลฯ เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 66.5 การดูแลเอาใจใส่คุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี
ผู้สูงอายุ และคนพิการ เช่น จัดงานวันคนพิการสากล การให้ความรู้ในการสร้างภูมิคุ้มกันโรค การเสริมสร้างสุขภาพดี
สู่วิถีชีวิตสมุทรปราการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการฯลฯ เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 65.8 การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น โครงการสร้างเครือข่ายการป้องกัน/โครงการ อบจ.บ้านวัดโรงเรียน
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ร่วมประสานต้านภัยยาเสพติด/ โครงการอบรมเยาวชนรวมใจต้านภัยยาเสพติด/โครงการครอบครัวคุณธรรมนำ
ชุมชนพ้นภัยยาเสพติด/โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพป้องกันและแก้ไขปัญ หายาเสพติด/ โครงการมัสยิดสานใจ
ป้องกันภัยยาเสพติด/โครงการประชาชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติด /โครงการสตรีไทย วิถีไทยวิถีชุมชนพอเพียงต้าน
ภัยยาเสพติด และการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ฯลฯ เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 64.5 การอนุรักษ์ฟื้นฟู ส่งเสริม
สนับสนุนวัฒนธรรมประเพณี เช่ น งานประเพณีรับบัว งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ และประเพณีลอยกระทง
ฯลฯ เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 60.9 ตามลำดับ (ดังตารางที่ 17)
ตารางที่ 17 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรปราการในภาพรวม (ด้านระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน) (N=600)
ความพึงพอใจ
พอใจมาก พอใจ
ไม่พอใจ
1) การสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา เช่น จ้างครูผู้สอน ก่อสร้างอาคาร
23.5% 72.3%
4.2%
เรียน โครงหลังคาเมทัลชีท ฯลฯ ให้กับโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ
2) การดูแลเอาใจใส่คุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและ
28.7% 65.8%
5.5%
คนพิการ เช่น จัดงานวันคนพิการสากล การให้ความรู้ในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันโรค การเสริมสร้างสุขภาพดีสู่วิถีชีวิตสมุทรปราการ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการ ฯลฯ เป็นต้น
3) การอบรมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน
22.9% 68.8%
8.3%
ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ
4) การอนุรักษ์ฟื้นฟู ส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณี
35.3% 60.9%
3.8%
เช่น งานประเพณีรับบัว งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ และประเพณี
ลอยกระทง ฯลฯ เป็นต้น
5) การอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์
17.5% 75.7%
6.8%
6) การสนับสนุนวัสดุเคมีภัณฑ์ในการป้องกันโรค/การควบคุมโรค
25.0% 69.3%
5.7%
เช่น ไข้เลือดออก ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ โรคมือเท้าปาก และ
โรคอุจจาระร่วง ฯลฯ เป็นต้น
7) การจัดให้มีสถานที่สำหรับการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย
25.7% 66.5%
7.8%
ฯลฯ เป็นต้น
8) การส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีและการจัดกิจกรรม
26.7% 68.5%
4.8%
ของจังหวัด เช่น จัดกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ในเขตพื้นที่จังหวัด
สมุทรปราการ ฯลฯ เป็นต้น
9) โครงการบริจาคโลหิตสานต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์
26.5% 67.7%
5.8%
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ตารางที่ 17 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรปราการในภาพรวม (ด้านระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน) (N=600) –ต่อความพึงพอใจ
10) การฝึกอบรมการจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน/หมู่บ้าน
การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ
11) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น โครงการสร้างเครือข่าย
การป้องกัน/ โครงการ อบจ.บ้านวัดโรงเรียนร่วมประสานต้านภัยยาเสพติด/
โครงการอบรมเยาวชนรวมใจต้านภัยยาเสพติด/ โครงการครอบครัวคุณธรรม
นำชุมชนพ้นภัยยาเสพติด/ โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด/ โครงการมัสยิดสานใจป้องกันภัยยาเสพติด/ โครงการ
ประชาชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติด/ โครงการสตรีไทยวิถีไทยวิถีชุมชนพอเพียง
ต้านภัยยาเสพติด และการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ฯลฯ เป็นต้น
12) การสนับสนุนส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น
อุดหนุนตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการดำเนินโครงการจัดระเบียบสังคม
รอบสถานศึกษา/โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน
(D.A.R.E) /การสนับสนุนอุปกรณ์ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ รวมทั้ง อุดหนุน
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ฯลฯ เป็นต้น
ภาพรวม

พอใจมาก
22.8%

พอใจ
71.2%

ไม่พอใจ
6.0%

28.0%

64.5%

7.5%

27.3%

66.9%

5.8%

25.8%

68.2%

6.0%

6.4.3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน ทั้งภาคอุตสาหกรรม
ภาคเกษตรกรรมและภาคการท่องเที่ยวแบบสมดุล
การพัฒนาเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรมและภาคการ
ท่องเที่ยวแบบสมดุล ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ 65.0 ระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ
31.4 และระดับ ไม่พอใจ คิดเป็น ร้อยละ 3.6 สำหรับรายข้อ พบว่าทั้ง 2 ข้ออยู่ในระดับพอใจ การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว เช่น การจัดทำป้าย การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว การเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว ฯลฯ เป็นต้น เป็นหัวข้อที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 68.5 รองลงมา
ได้แก่ การจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว เช่น งานประเพณีรับบัว งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ และงาน
ประเพณีลอยกระทง ฯลฯ เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 61.5 ตามลำดับ (ดังตารางที่ 18)
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ตารางที่ 18 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรปราการในภาพรวม (ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน ทั้งภาคอุตสาหกรรม
ภาคเกษตรกรรมและภาคการท่องเที่ยวแบบสมดุล) (N=600)
ความพึงพอใจ
พอใจมาก พอใจ
ไม่พอใจ
1) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว เช่น การจัดทำป้าย
26.3% 68.5%
5.2%
การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว การเสริมสร้างภาพลักษณ์
ด้านการท่องเที่ยว ฯลฯ เป็นต้น
2) การจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว เช่น งานประเพณีรับบัว
36.5% 61.5%
2.0%
งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ และงานประเพณีลอยกระทง ฯลฯ เป็นต้น
ภาพรวม
31.4% 65.0% 3.6%

6.4.4 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในภาพรวม พบว่า
อยู่ในระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ 70.5 ระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 21.4 และระดับไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ
8.1 สำหรับรายข้อ พบว่าทั้ง 5 ข้ออยู่ในระดับพอใจ การอบรมให้ความรู้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม เป็นหัวข้อที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 73.7 รองลงมาได้แก่ การปรับปรุงซ่อมแซม
ประตูระบายน้ำป้องกันน้ำท่ว ม คิดเป็นร้อยละ 71.5 การรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด Green Young Blood คนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว คิดเป็นร้อยละ 70.5 การให้บริการรถสุขา
เคลื่อนทีค่ ิดเป็นร้อยละ 69.5 และการให้บริการรถดูดท่อระบายน้ำ คิดเป็นร้อยละ67.2 ตามลำดับ(ดังตารางที่ 19)
ตารางที่ 19 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรปราการในภาพรวม (ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) (N=600)
ความพึงพอใจ
พอใจมาก พอใจ
ไม่พอใจ
1) การปรับปรุงซ่อมแซมประตูระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม
21.5% 71.5%
7.0%
2) การอบรมให้ความรู้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
18.2% 73.7%
8.1%
3) การรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
22.5% 70.5%
7.0%
ภายใต้แนวคิด Green Young Blood คนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว
4) การให้บริการรถดูดท่อระบายน้ำ
23.8% 67.2%
9.0%
5) การให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่
21.0% 69.5%
9.5%
ภาพรวม
21.4% 70.5% 8.1%
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6.4.5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหารและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ 72.3 ระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ
21.0 และระดับไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 6.7 การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ เช่น ภาษีโรงแรม
น้ำมัน ก๊าซฯ ยาสูบ ฯลฯ เป็นต้น เป็นหัวข้อที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 77.5 รองลงมาได้แก่การ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและสร้างวินัยตนเองให้กับนักเรียน
นักศึกษา รวมทั้ง การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ฯลฯ เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 73.2 การอบรมให้
ความรู้ในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนในเขตจังหวัดสมุทรปราการ “โตไปไม่โกง”คิดเป็นร้อยละ
70.8 และการเผยแพร่ผลงานให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นทางสื่อสิ่งพิมพ์ อบจ.นิวส์ “ฟ้าใหม่”
คิดเป็นร้อยละ 67.5 ตามลำดับ (ดังตารางที่ 20)
ตารางที่ 20 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรปราการในภาพรวม (ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหารและการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

(N=600)

ความพึงพอใจ

พอใจมาก

พอใจ

ไม่พอใจ

1) การเผยแพร่ผลงานให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น
ทางสื่อสิ่งพิมพ์ อบจ.นิวส์ “ฟ้าใหม่”
2) การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ เช่น ภาษีโรงแรม น้ำมัน
ก๊าซฯ ยาสูบ ฯลฯ เป็นต้น
3) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยและสร้างวินัยตนเองให้กับนักเรียนนักศึกษา รวมทั้ง การจัด
ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ฯลฯ เป็นต้น
4) การอบรมให้ความรู้ในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน
ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ “โตไปไม่โกง”
ภาพรวม

24.5%

67.5%

8.0%

15.8%

77.5%

6.7%

21.7%

73.2%

5.1

22.0%

70.8%

7.2%

21.0%

72.3

6.7%
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7. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
7.1 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา คะแนนรวม 100 คะแนน
เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควร
น้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)
ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จากคะแนนรวม 100 คะแนน ผลการประเมิน
ได้คะแนนเฉลี่ย รวมทั้งสิ้น 91.19 คะแนน ประกอบด้วย (1) ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้คะแนนเฉลี่ย 17.55 คะแนน (2) การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ได้คะแนนเฉลี่ย
13.82 และ(3) ยุทธศาสตร์ ได้คะแนนเฉลี่ย 59.82 คะแนน (ดังตารางที่ 21)
ตารางที่ 21 แบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ประเด็นการพิจารณา
คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครอง
20
17.55
ส่วนท้องถิ่น
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
15
13.82
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
65
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(10)
9.00
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
(10)
9.09
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
(10)
9.27
3.4 วิสัยทัศน์
(5)
4.64
3.5 กลยุทธ์
(5)
4.59
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
(5)
4.82
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(5)
4.68
3.8 แผนงาน
(5)
4.82
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
(5)
4.36
3.10 ผลผลิต/โครงการ
(5)
4.55
รวมคะแนน
100
91.19
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สำหรับ รายละเอียดหลักเกณฑ์ในแต่ละประเด็นการพิจารณา ตามแบบการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรปราการ ผลการประเมินปรากฏดังนี้
1) ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 9 ข้อ
คะแนนเต็ม 20 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 17.55 คะแนน
2) การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ประกอบด้วย 9 ข้อ คะแนนเต็ม 15 คะแนน
ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 13.82 คะแนน
3) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 10 ข้อ คะแนนเต็ม 65 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 59.82 คะแนน
(ดังตารางที่ 22)
ตารางที่ 22 รายละเอียดหลักเกณฑ์ประเด็นการพิจารณา ตามแบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ประเด็น
การพิจารณา

1. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนนเต็ม

คะแนนเฉลี่ย

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน
ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ฯลฯ ด้านการเมือง/
การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ
(2) ข้อมูล เกี่ย วกับ ด้ านการเมื อง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน
ประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ
(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/
กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ำ)
(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ
(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ

(20)
(3)

2.82

(2)

1.82

(2)

1.91

(2)

1.68

(2)

1.73

(2)

1.73

(2)

1.68
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ตารางที่ 22 รายละเอียดหลักเกณฑ์ประเด็นการพิจารณา ตามแบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ -ต่อประเด็นการพิจารณา

ประเด็นการพิจารณา

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนนเต็ม

คะแนนเฉลี่ย

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒ นา
ท้องถิ่น หรือการใช้ข้อมูล จปฐ.
(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด
ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ป ัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ป ั ญ หา
สำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
รวมคะแนน

(2)

1.73

(3)

2.45

20

17.55

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนนเต็ม

คะแนนเฉลี่ย

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยง
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0
(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวม หรือผังเมืองเฉพาะและ
การบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น
(3) การวิเคราะห์ ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด
เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นต้น
(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพ
และกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป
เป็นต้น
(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มี
ผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา

15
(2)

1.91

(1)

1

(2)

1.91

(2)

1.73

(2)

1.77
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ตารางที่ 22 รายละเอียดหลักเกณฑ์ประเด็นการพิจารณา ตามแบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ -ต่อประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนนเต็ม

คะแนนเฉลี่ย

(6) ผลการวิเคราะห์ ศั ก ยภาพเพื่ อ ประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น
ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน
ได้ แ ก่ S-Strength (จุ ด แข็ ง ) W-Weakness (จุ ด อ่ อ น) OOpportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)
(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน
เชิงพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือ
สมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา หรือวิธ ีก าร
แก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา
(8) สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 เช่น
สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่าย
งบประมาณ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
เชิ ง ปริ ม าณ และการประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของแผนพั ฒ นา
ท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ
(9) ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ
พ.ศ.2557-2560 เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่ส ำคัญ ผลกระทบ
และสรุ ป ปั ญ หาอุ ป สรรคการดำเนิ น งานที ่ ผ ่ า นมาและแนว
ทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560
รวมคะแนน

(2)

1.77

(2)

1.82

(1)

1

(1)

0.91

15

13.82

ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนนเต็ม

คะแนนเฉลี่ย

3. ยุทธศาสตร์
3.1 ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยง
หลั ก ประชารั ฐ แผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี แผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0

65
(10)

9

(10)

9.09

3.2 ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด
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ตารางที่ 22 รายละเอียดหลักเกณฑ์ประเด็นการพิจารณา ตามแบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ -ต่อประเด็นการพิจารณา

3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด
3.4 วิสัยทัศน์

3.5 กลยุทธ์

3.6 เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning)
3.8 แผนงาน

3.9 ความ
เชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนนเต็ม

คะแนนเฉลี่ย

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น นโยบาย/ยุ ท ธศาสตร์ คสช.และ
นโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
และ Thailand 4.0
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ ่ น ต้ อ งการจะเป็ น หรื อ บรรลุ ถ ึ ง อนาคตอย่ า งชั ด เจน
สอดคล้องกับ โอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการ
ให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน

(10)

9.27

(5)

4.64

(5)

4.59

(5)

4.82

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒ นาในอนาคต กำหนด
จุ ด มุ ่ ง หมายในเรื ่ อ งใดเรื ่ อ งหนึ ่ ง หรื อ แผนงานที ่ เ กิ ด จาก
เป้ า ประสงค์ ตั ว ชี ้ ว ั ด ค่ า เป้ า หมาย กลยุ ท ธ์ จุ ด ยื น ทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ความชั ด เจน นำไปสู ่ ก ารจั ด ทำโครงการพั ฒ นาท้ อ งถิ ่ น ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิด
ผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(5)

4.68

(5)

4.82

(5)

4.36

46
ตารางที่ 22 รายละเอียดหลักเกณฑ์ประเด็นการพิจารณา ตามแบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ -ต่อประเด็นการพิจารณา

3.10 ผลผลิต/
โครงการ

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนนเต็ม

คะแนนเฉลี่ย

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็น
ชุด กลุ่ม หรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น
เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน
รวมคะแนน

(5)

4.55

65

59.82

100

91.19

รวมคะแนนทั้งสิ้น

7.2 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา คะแนนรวม 100 คะแนน
เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควร
น้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)
ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จากคะแนนรวม 100 คะแนน ผลการประเมิน
ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 92.10 คะแนน ประกอบด้วย (1) การสรุปสถานการณ์การพัฒนาได้คะแนนเฉลี่ย 9.27 (2)
การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ได้คะแนนเฉลี่ย 8.91 (3) การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ได้คะแนนเฉลี่ย 9.09 (4) แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาได้
คะแนนเฉลี่ย 9.18 และ(5) โครงการพัฒนาได้คะแนนเฉลี่ย 55.65 (ดังตารางที่ 23)
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ตารางที่ 23 แบบการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ประเด็นการพิจารณา

คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่
การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
5.5 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด

10
10
10
10
60
(5)
(5)
(5)

9.27
8.91
9.09
9.18

(5)
(5)

4.64
4.73

(5)
(5)

4.45
4.82

5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน หรือการเสริมสร้าง
ให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวมคะแนน

(5)

4.64

(5)
(5)
(5)

4.59
4.68
4.55

(5)
100

4.55
92.10

4.82
4.77
4.41

สำหรับ รายละเอียดหลักเกณฑ์ในแต่ละประเด็นการพิจารณา ตามแบบการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ผลการประเมินปรากฏดังนี้
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1) การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ประกอบด้วย 1 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน
ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 9.27 คะแนน
2) การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ประกอบด้วย 1 ข้อ
คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 8.91 คะแนน
3) การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย 1 ข้อ
คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 9.09 คะแนน
4) แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 2 ข้อ
คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 9.18 คะแนน
5) โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 12 ข้อ คะแนนเต็ม 60 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 55.65 คะแนน
(ดังตารางที่ 24)
ตารางที่ 24 รายละเอียดหลักเกณฑ์ประเด็นการพิจารณา ตามแบบการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ประเด็นการพิจารณา

1. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา

2. การประเมินผล
การนำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ

3. การประเมินผล
การนำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ
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คะแนนเต็ม

คะแนนเฉลี่ย

เป็ น การวิ เ คราะห์ ก รอบการจั ด ทำยุ ท ธศาสตร์ ข ององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/
Demand (Demand Analysis/Global DemandและTrend
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา
อย่ า งน้ อ ยต้ อ งประกอบด้ ว ยการวิ เ คราะห์ ศ ั ก ยภาพด้ า น
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิ ต นั ่ น เอง ว่ า เป็ น ไปตามที ่ ตั้ ง เป้ า หมายเอาไว้ ห รื อ ไม่
จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่
สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒ นาท้องถิ่นตาม
อำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้
2) วิเคราะห์ผ ลกระทบ/สิ่ง ที่ กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)
1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
คือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ
กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่ และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ

10

9.27

10

8.91

10

9.09
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ดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qaualitative)
4. แผนงานและ
1) วิ เ คราะห์ แ ผนงาน งานที ่ เ กิ ด จากด้ า นต่ า ง ๆ มี ค วาม
ยุทธศาสตร์การ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติ
พัฒนา
ต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis) /Global
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration)
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ พอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency
Economy Plan : LSEP)
5. โครงการพัฒนา ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
5.1 ความชัดเจน เป็น โครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
ของชื่อโครงการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดำเนินการเพื่อให้
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต
5.2 กำหนด
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง
สอดคล้องกับโครงการ กับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง

คะแนนเต็ม

คะแนนเฉลี่ย

10

9.18

60
(5)

4.82

(5)

4.77
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สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึ ง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และ
ระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่
งบประมาณได้ถูกต้อง ไหน เริ ่ ม ต้ น ในช่ ว งเวลาใด และจบลงเมื ่ อ ไร ใครคื อ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
รอง
5.4 โครงการ
โครงการสอดคล้ อ งกั บ (1) ความมั ่ น คง (2) การสร้ า ง
มีความสอดคล้อง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
กับแผนยุทธศาสตร์ ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม
20 ปี
กันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
5.5 เป้าหมาย
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
(ผลผลิตของ
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
โครงการ) มีความ
พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
สอดคล้องกับ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
และสังคมแห่งชาติ อย่างจริงจังใน5ปี ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมาย
ระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพ
การแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูป
ระบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความ
เหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
5.6 โครงการมี
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
ความสอดคล้องกับ เศรษฐกิ จ ไปสู ่ Value-Based Economy หรื อ เศรษฐกิ จ ที่
Thailand 4.0
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อยได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจาก
การผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2)เปลี่ยนจาก

คะแนนเต็ม

คะแนนเฉลี่ย

(5)

4.41

(5)

4.64

(5)

4.73

(5)

4.45
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การขั บ เคลื ่ อ นประเทศด้ ว ยภาคอุ ต สาหกรรม ไปสู ่ ก าร
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
(3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาค
บริ ก ารมากขึ ้ น รวมถึ ง โครงการที ่ เ ติ ม เต็ ม ด้ ว ยวิ ท ยาการ
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ
เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม
ฯลฯ
5.7 โครงการ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเพื่อขั บเคลื่อนการพัฒ นา
ยุทธศาสตร์จังหวัด ท้องถิ่น เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒ นาจังหวัด ซึ่งไม่
สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการ
พัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกัน
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน
5.8 โครงการแก้ไข เป็ น โครงการที ่ ด ำเนิ น การภายใต้ พ ื ้ น ฐานความพอเพี ย งที่
ปัญหาความยากจน ประชาชนดำเนินการเอง หรือร่วมดำเนินการเป็นโครงการต่อ
หรือการเสริมสร้าง ยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ให้ประเทศชาติมั่นคง ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่งคง มั่งคั่ง
มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้ ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
หลักประชารัฐ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และเศรษฐกิ จ พอเพี ย งท้ อ งถิ ่ น (ด้ า น
การเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP)
5.9 งบประมาณ งบประมาณโครงการพั ฒ นาจะต้ อ งคำนึ ง ถึ ง หลั ก สำคั ญ 5
มีความสอดคล้องกับ ประการ ในการจั ด ทำโครงการได้ แ ก่ (1) ความประหยั ด
เป้าหมาย (ผลผลิต (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความ
ของโครงการ)
มีป ระสิทธิผ ล (Effectiveness) (4) ความยุติธ รรม (Equity)
(5) ความโปร่งใส (Transparency)
5.10 มีการ
การประมาณการราคาเพื่ อ การพั ฒ นาต้ อ งให้ส อดคล้ อ งกั บ
ประมาณการราคา โครงการถูกต้องตามหลักวิ ชาการทางช่าง หลักของราคากลาง
ถูกต้องตามหลัก
ราคากลางท้ อ งถิ ่ น มี ค วามโปร่ ง ใสในการกำหนดราคาและ
วิธีการงบประมาณ ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่า
หรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายใน
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฎ
ในรูปแบบอื่น ๆ

คะแนนเต็ม

คะแนนเฉลี่ย

(5)

4.82

(5)

4.64

(5)

4.59

(5)

4.68
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ตารางที่ 24 รายละเอียดหลักเกณฑ์ประเด็นการพิจารณา ตามแบบการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ -ต่อประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

5.11 มีการ
กำหนดตัวชี้วัด (KPI)
และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator
:
KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล
(Effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (Efficiency) ได้ เช่น
การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์
คาดว่าจะได้รับ)
5.12 ผลที่คาดว่า ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตาม
จะได้รับสอดคล้อง โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผล
กับวัตถุประสงค์
หรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความ
เป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตาม
โครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับความสำเร็จได้ (3) ระบุ
สิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด
และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความ
เป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้
รวมคะแนนทั้งสิ้น

คะแนนเต็ม

คะแนนเฉลี่ย

(5)

4.55

(5)

4.55

100

92.10

