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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ครั้งที่ 2 ไตรมาสที่ 3 และ 4 (เมษายน – กันยายน 2562)
-------------------------------------------------สรุปการติดตามความคืบหนาการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) และฉบับ
ทบทวน (พ.ศ. 2561-2565) จำนวนทั้งสิ้น 234 โครงการ และสามารถนำแผนไปสูการปฏิบัติ โดยโครงการที่
ไดรับงบประมาณที่ปรากฏตามแผนดำเนินงานประจำป 2562 แยกเปนโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร (ผ 01)
จำนวน 216 โครงการ คิดเปนรอยละ 92 รวมทั้งรายการจัดซื้อครุภัณฑ (ผ 08) จำนวน 385 รายการ และ
โครงการเงินอุดหนุนสวนราชการฯ (ผ 02) จำนวน 3 โครงการ
การติดตามครั้งที่ 2 เปนการติดตามรอบการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 และ 4 (ระหวางเดือนเมษายน –
กันยายน) ชวงเวลาในการติดตามอยูในเดือนตุลาคม โดยหนวยงานไดรายงานความกาวหนาการดำเนินการ
ณ ภายใน 18 ตุลาคม 2562 (รายละเอียดปรากฏตามตารางรายงานการติดตาม) ดังนี้
ความกาวหนาของการดำเนินงานโครงการแผนพัฒนาทองถิ่น
1. โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร จำนวน 216 โครงการ (ผ 01)
1. โครงการที่ดำเนินการและเบิกจายแลว จำนวน 148 โครงการ คิดเปนรอยละ 69
2. โครงการที่อยูระหวางการเบิกจาย โดยเปนโครงการที่อยูระหวางดำเนินการจัดซื้อจัดจาง และเปน
โครงการที่กันเงินไวดำเนินการและเบิกจายในปงบประมาณ 2563 จำนวน 59 โครงการ คิดเปนรอยละ 27
3. โครงการที่ยกเลิก จำนวน 9 โครงการ คิดเปนรอยละ 4

สัดสวนการดําเนินงานโครงการพัฒนาทองถิ่น
อยูระหวางการ
เบิกจาย
27%

ยกเลิก
4%

ดําเนินการ/
เบิกจายแลว
69%

แยกตามหนวยงาน

2
หนวยงาน
1. สำนักปลัดเทศบาล, สถานธนานุบาล1-3
2. สำนักการศึกษา
3. สำนักการคลัง
4. สำนักการชาง
5. สำนักการสาธารณสุขฯ
6. กองวิชาการและแผนงาน
7. กองสวัสดิการสังคม
8. กองสงเสริมวัฒนธรรมฯ
9. กองทะเบียนราษฎรฯ
10. กองสารสนเทศฯ
11. แขวงทาทราย
รวม
แยกตามยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1
ยุทธศาสตรที่ 2
ยุทธศาสตรที่ 3
รวม
แยกตามแผนงาน
แผนงาน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานการศึกษา
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานงบกลาง
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานพาณิชย
แผนงานรักษาความสงบภายใน

โครงการที่ โครงการที่ ยกเลิก จำนวน
เบิกจาย อยูระหวาง โครงการ โครงการ
แลว
การเบิกจาย
12
2
14
36
12
4
52
2
1
3
4
38
3
45
33
1
34
2
1
3
32
32
25
3
28
1
1
2
2
1
1
2
148
59
9
216

โครงการที่ โครงการที่ ยกเลิก จำนวน
เบิกจาย อยูระหวาง โครงการ โครงการ
แลว
การเบิกจาย
94
6
4
104
40
49
3
92
14
4
2
20
148
59
9
216

โครงการที่
เบิกจาย
แลว
25
36
4
4
13
5
3

โครงการที่ ยกเลิก จำนวน
อยูระหวาง โครงการ โครงการ
การเบิกจาย
3
28
12
4
52
4
1
5
6
1
20
5
3

3
แผนงาน
แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน
แผนงานสังคมสงเคราะห
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รวม

โครงการที่
เบิกจาย
แลว
18
10
26
4
148

โครงการที่ ยกเลิก จำนวน
อยูระหวาง โครงการ โครงการ
การเบิกจาย
18
10
26
38
3
45
59
9
216

การเบิกจายงบประมาณตามยุทธศาสตรการพัฒนา และการบันทึกเบิกจายในระบบ e-Plan
โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร มีงบประมาณรวมทั้งสิ้น 836,169,801 บาท (แปดรอยสามสิบหก
ล า นหนึ ่ ง แสนหกหมื ่ น เก า พั น แปดร อ ยหนึ ่ ง บาทถ ว น) มี ง บประมาณเบิ ก จ า ยแล ว และบั น ทึ ก เบิ ก จ า ยใน
ระบบ e-Plan เปนเงิน 535,109,649.12 บาท (หารอยสามสิบหาลานหนึ่งแสนเกาพันหกรอยสี่สิบเกาบาท
สิ บ สองสตางค ) คิ ด เป น ร อ ย 64 ของงบประมาณที ่ ต ั ้ ง ไว ใ นเทศบั ญ ญั ต ิ จากแหล ง เงิ น รายได เป น เงิ น
168,345,409.12 บาทและเงินอุดหนุนทั่วไป เปนเงิน 342,864,240 บาท
 โครงการพัฒนายุทธศาสตรที่อยูระหวางเบิกจาย จำนวน 59 โครงการ
โครงการ/ยุทธศาสตรการพัฒนา
แผนงาน
ยุทธศาสตรที่ 1
1. โครงการจัดซื้อที่ดินใหโรงเรียนนครนนทวิทยา
3 วัดนครอินทร
2. โครงการกอสรางรั้ว คสล.พรอมประตูเขา-ออก
บริเวณพื้นที่ประชานิเวศน 3 (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
นครนนท12 ประชานิเวศน 3)
3. โครงการติดตั้งเหล็กดัดและมุงลวดศูนยพัฒนา
เด็กเล็กนครนนท 12 ประชานิเวศน 3
4. โครงการกอสรางอาคารโรงอาหารและอาคาร
สนามเด็กเลน
5. โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
กับหนวยงานอื่นๆ
6. โครงการดนตรีเพื่อประชาชนตานสารเสพติด
รองเพลงชิงถวยพระราชทาน
ยุทธศาสตรที่ 2
7.โครงการอุดหนุนหนวยงานของรัฐบาลหรือ
องคกรเอกชนในกิจกรรมอันเปน
สาธารณประโยชนแกทองถิ่น
8.โครงการคาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
(สำนักปลัดเทศบาล)

งบประมาณ

แผนงานการศึกษา

1,000,000.00

แผนงานการศึกษา

2,500,000.00

แผนงานการศึกษา

200,000.00

แผนงานการศึกษา

4,500,000.00

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

200,000.00
1,300,000.00

แผนงานบริหารงานทั่วไป

100,000.00

แผนงานบริหารงานทั่วไป

2,000,000.00

4
โครงการ/ยุทธศาสตรการพัฒนา
9.คาใชจายในการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบโรงเรียนนครนนทวิทยา 1 วัด
ทายมือง
10.คาใชจายในการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบโรงเรียนนครนนทวิทยา 2 วัด
ทินกรนิมิต
11.คาใชจายในการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบโรงเรียนนครนนทวิทยา 3 วัด
นครอินทร
12.คาใชจายในการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบโรงเรียนนครนนทวิทยา 4 วัด
บางแพรกเหนือ
13.คาใชจายในการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบโรงเรียนนครนนทวิทยา 5
ทานสัมฤทธิ์
14.คาใชจายในการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา
6
15.โครงการปรับปรุงซอมแซมพื้นอาคาร
อเนกประสงค (โรงอาหาร) โรงเรียนนครนนท
วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์
16.โครงการปรับปรุงซอมแซมหลังคาและฝา
เพดานอาคารเรียนโรงเรียนนครนนทวิทยา 5 ทาน
สัมฤทธิ์
17.โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอิสลามเพื่อ
เด็กและเยาวชน
18.โครงการกอสรางลานออกกำลังกาย
อเนกประสงคพรอมติดตั้งเคื่องออกกำลังกลางแจง
ประชานิเวศน 3 ซอยหลังธนาคารไทยพาณิชย
19.โครงการกอสรางสตรีทบาสเกตบอล ประชา
นิเวศน 2 ซอยสามัคคี 58/24
20.โครงการตอเติมหลังคาสะพานลอยคนเดินขาม
ถนนประชาชื่นนนทบุรี (ป-น3) ปากซอยประชา
ชื่น-นนทบุรี 7
21.โครงการติดตั้งปายโอเวอรเฮดแบบ
ประติมากรรม ถนนนนทบุรี 1
22.โครงการติดตั้งปายบอกทางไปสถานที่ราชการ
ถนนนนทบุรี1

แผนงาน

งบประมาณ

แผนงานการศึกษา

150,000.00

แผนงานการศึกษา

150,000.00

แผนงานการศึกษา

150,000.00

แผนงานการศึกษา

150,000.00

แผนงานการศึกษา

150,000.00

แผนงานการศึกษา

150,000.00

แผนงานการศึกษา

650,000.00

แผนงานการศึกษา

2,500,000.00

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

500,000.00
4,320,000.00

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

500,000.00

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

370,000.00

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

7,400,000.00

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2,900,000.00

5
โครงการ/ยุทธศาสตรการพัฒนา
23.โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาใตดินบริเวณ
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังเกา) ระยะที่ 1
24.โครงการปรับปรุงลานจอดรถ ค.ส.ล. บริเวณ
อาคารสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี (อาคาร1)
25.โครงการปรับปรุงลูวิ่งสวนเฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา
26.โครงการปรับปรุงสถานนีสูบน้ำคลองบางขวาง

แผนงาน

งบประมาณ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

14,995,800.00

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2,300,000.00

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

3,289,500.00

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

17,000,000.00

27.โครงการปรับปรุงสะพานลอยคนเดินขาม ถนน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ประชาชื่นนนทบุรี (ป-น1) ปากซอยประชาชนนนทบุรี 4
28.โครงการกอสรางบอสูบน้ำ ซอยนนทบุรี 12 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

180,000.00
2,500,000.00

29.โครงการกอสรางบอสูบน้ำ ซอยนนทบุรี 14

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2,500,000.00

30.โครงการกอสรางบอสูบน้ำ ซอยนนทบุรี 8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
(ทายซอยเชื่อมถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี)
31.โครงการกอสรางบอสูบน้ำ ซอยประชาชื่น 2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2,500,000.00

32.โครงการกอสรางบอสูบน้ำ ซอยประชาชื่น 4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1,800,000.00

33.โครงการกอสรางบอสูบน้ำ ซอยประชาชื่น 7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1,800,000.00

34.โครงการกอสรางบอสูบน้ำ ซอยประชาชื่น 8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1,800,000.00

35.โครงการกอสรางบอสูบน้ำ บริเวณซอย
นนทบุรี 40
36.โครงการกอสรางประตูระบายน้ำบริเวณขาง
วัดกลางบางซื่อ
37.โครงการกอสรางประตูระบายน้ำบริเวณ
หมูบานชวนชื่น
38.โครงการกอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และทอ
ระบายน้ำ ซอยสามัคคี 58 เชื่อมคลองตาโฮ
39.โครงการกอสรางสถานีสูบน้ำคลองอูตะเภา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2,500,000.00

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

800,000.00

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

400,000.00

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

30,000,000.00

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

19,750,000.00

40.โครงการกอสรางอาคารรับน้ำเสียและสูบสง
ภายในโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำประชานิเวศน
41.เงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับ
ราคาได (คา K)
42.โครงการจางเหมาปรับปรุงปายโอเวอรเฮด
ถนนพิบูลสงคราม
43.เงินคืนคาปรับงานกอสรางตามมติ
คณะรัฐมนตรี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

10,000,000.00

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1,000,000.00

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1,946,000.00

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1,000,000.00

1,800,000.00
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โครงการ/ยุทธศาสตรการพัฒนา

แผนงาน

งบประมาณ

44.โครงการซอมแซมกำแพงกันดินคลองบาง
ตลาด บริเวณปลายซอยสามัคคี 35 และ 37
45.โครางการปรับปรุงถนนและกอสรางรางวี
พรอมทอระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเรวดี 6
46.โครงการปรับปรุงถนนและกอสรางรางวีพรอม
ทอระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเลี่ยงเมืองนนทบุรี 2
47.โครงการปรับปรุงประตูน้ำ ซอยสามัคคี 51
(ชุมชนพูนสินอุทิศ) บริเวณคลองบัวขวัญ
48.โครงการปรับปรุงถนนและกอสรางรางวีพรอม
ทอระบายน้ำ ค.ส.ล. ทายซอยติวานนท 3 แยก
23
49.โครงการลอกทอระบายน้ำบริเวณถนนงามวงศวาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1,433,000.00

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

3,100,000.00

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1,407,000.00

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

5,000,000.00

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2,289,000.00

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

6,436,000.00

50.โครงการปรับปรุงถนนและกอสรางรางวีพรอม
ทอระบายน้ำ ค.ส.ล. ทายซอยติวานนท 45
(ทางเขามัสยิดดารุลอิสลาม)
51.โครงการปรับปรุงถนนและกอสรางรางวีพรอม
ทอระบายน้ำ ค.ส.ล. รอบสวนเฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา (ทายซอยงามวงศวาน 27)
52.โครงการปรับปรุงบอปูนสูบน้ำพรอมมอเตอร
เครื่องสูบน้ำ บริเวณทาน้ำนนทบุรี
53.โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต
และกอสรางรางวีพรอมทอระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย
ไทยานนท 15
54.โครงการปรับปรุงยกระดับถนนและกอสราง
รางวี ค.ส.ล. และกอสรางบอสูบน้ำพรอมติดตั้ง
เครื่องสูบน้ำซอยประชาราษฎร 13
55.โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต
และกอสรางรางวีพรอมทอระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย
ไทยานนท 13
ยุทธศาสตรที่ 3
56.โครงการติดตั้งระบบปฏิบัติงานบัตรประจำตัว
ประชาชน (กองทะเบียนฯ)
57.โครงการติดตั้งระบบปฏิบัติงานบัตรประจำตัว
ประชาชน (แขวงทาทราย)
58.โครงการจัดทำระบบเครือขายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
59.โครงการติดตั้งระบบบัตรคิวอัตโนมัติ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1,060,000.00

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

4,800,000.00

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

3,850,000.00

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

3,150,000.00

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2,800,000.00

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2,700,000.00

แผนงานบริหารงานทั่วไป

1,417,200.00

แผนงานบริหารงานทั่วไป

1,417,201.00

แผนงานบริหารงานทั่วไป

3,500,000.00

แผนงานบริหารงานทั่วไป

1,194,700.00

รวมทั้งสิ้น

197,255,101.00
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 โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตรที่หนวยงานแจงยกเลิกและใหเหตุผล ในปงบประมาณ 2562
จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 19,295,000 บาท มี ดังนี้
โครงการ
ยุทธศาสตรที่ 1
โครงการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (elibrary)
โครงการชุมนุมลูกเสือทองถิ่นแหงชาติ
โครงการรถหองสมุดเคลื่อนที่แหลง
เรียนรูสูชุมชน

งบประมาณ
300,000.00

เนื่องจากเปนครุภัณฑคอมพิวเตอร

80,000.00 เนื่องจากไมมีการจัดการชุมนุมลูกเสือทองถิ่นแหงชาติ
จึงไมสามารถดำเนินโครงการในงบประมาณ 2562
150,000.00 เนื่องจากไดจำหนวยรถหองสมุดเคลื่อนที่ และอยู
ระหวางการจัดซื้อรถหองสมุดเคลื่อนที่ใหม จึงไม
สามารถดำเนินโครงการในปงบประมาณ 2562
8,000,000.00 เนื่องจากงดการสมทบเงินจาก อปท. เขากองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนนทบุรี

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 2
โครงการกอสรางบอสูบน้ำ บริเวณหนา 2,500,000.00
หมูบานเดอะซิตี้
โครงการกอสรางวางทอระบายน้ำบนลำ 1,135,000.00
รางสาธารณประโยชน บริเวณซอยงาม
วงศวาน 2 หลังกระทรวงสาธารณสุข
โครงการลอกทอดักน้ำเสีย (ระบบ
6,730,000.00
รวบรวมน้ำเสีย) ในคลองสวย บริเวณสี่
แยกพงษเพชร ถึงแยกถนนสามัคคี
ยุทธศาสตรที่ 3
โครงการติดตั้งระบบสื่อประชาสัมพันธ
200,000.00
ผานจอภาพดิจิตอล (Digital Signage
Player)
โครงการอบรมและพัฒนาผูบังคับบัญชา
ลูกเสือ

เหตุผล

200,000.00

เนื่องจากไมสามารถดำเนินการได
เนื่องจากไมสามารถเปลี่ยนสภาพจากลำรางได
เนื่องจากไมสามารถคำนวณราคากลางตาม
หลักเกณฑงานกอสรางได
เนื่องจากปจจุบันราคาครุภัณฑดังกลาวสูง
กวาราคาที่ตั้งไว ไมสามารถจัดซื้อได
ประกอบกับโครงการปรับปรุงหอง
ทะเบียนยังเขียนแบบไมแลวเสร็จ
เนื่องจากไดสำรวจบุคลากร พบวา
บุคลากรไดอบรมหลักสูตรผูบังคับบัญชาลูกเสือ
ครบถวนแลว จึงขอยกเลิกโครงการ
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2. รายการจัดซื้อครุภัณฑ (ผ 08)
รายการจัดซื้อครุภัณฑที่ปรากฏตามแผนพัฒนา และไดรับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน
ทั้งหมด 385 รายการ มีผลการดำเนินการ ดังนี้
- ดำเนินการแลว จำนวน 248 รายการ
- ครุภัณฑคางจาย โดยกันเงินไวเบิกจาย ในปงบประมารณ 2563 จำนวน 130 รายการ
- ครุภัณฑที่ยกเลิก จำนวน 7 รายการ
แผนงาน

ครุภัณฑที่
เบิกจาย
แลว
4

ครุภัณฑ
คางจาย

ยกเลิก

รวม

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

1

-

5

กองสงเสริมวัฒนธรรมฯ

75
24

18
60

1

93
85

103

5

5

113

แผนงานพาณิชย

3

3

-

6

แผนงานรักษาความสงบภายใน

7

2

-

9

แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน
แผนงานสาธารณสุข
รวม
รอยละ

8
24
248
64.42

1
40
130
33.76

1
7
1.82

9
65
385
100

สำนักการศึกษา
สำนักการชาง
สำนักการสาธารณสุขฯ
สำนักปลัด/กอง
วิชาการ/กองทะเบียนฯ/
กองสารสนเทศฯ/แขวง
ทาทราย
สำนักปลัดฯ/สำนัก
สาธารณสุขฯ
สำนักปลัดฯ/กอง
วิชาการ
กองสวัสดิการสังคม
สำนักการสาธารณสุขฯ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
แผนงานการศึกษา
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

การเบิกจายงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ
รายการจัดซื้อครุภัณฑ มีงบประมาณรวมทั้งสิ้น 232,926,990 บาท (สองรอยสามสิบสองลานเกา
แสนสองหมื่นหกพันเการอยเกาสิบบาทถวน) มีงบประมาณเบิกจายทั้งสิ้น เปนเงิน 32,606,656.44 บาท
(สามสิบสองลานหกแสนหกพันหกรอยหาสิบหกบาทสี่สิบสี่สตางค) คิดเปนรอย 14 ของงบประมาณที่ตั้งไวใน
เทศบัญญัติ
3. เงินอุดหนุนสวนราชการอื่น ๆ (ผ 02)
โครงการเงินอุดหนุนสวนราชการอื่น ฯ ตามแผนดำเนินงาน มีจำนวน 3 แผนงาน ดังนี้
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จำนวน 1 โครงการ โครงการเงินอุดหนุน
มูลนิธิมนตรี ตราโมทในพระราชูปถัมภ ฯ ดำเนินการแลว และเบิกจายเปนเงิน 400,000 บาท
- แผนงานการศึกษา จำนวน 1 โครงการ โครงการสนับสนุนคาใชจายสถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน) ดำเนินการแลว และเบิกจาย เปนเงิน จำนวน 42,168,000 บาท
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- แผนงานสาธารณสุขฯ จำนวน 1 โครงการ โครงการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริ ยังไมไดดำเนินการ
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการดำเนินงานยุทธศาสตรของเทศบาลนครนนทบุรี
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตามแบบ 3/2 และ 3/3 ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น)
ปงบประมาณ 2562 เทศบาลนครนนทบุรี โดยงานติดตามและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน
ไดดำเนินการจางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี ประเมินความพึงพอใจตอการ
ดำเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาล เพื่อวัดระดับ ความพึงพอใจของประชาชนที่มี ตอการพั ฒ นา
ยุทธศาสตรดานตาง ๆ ของเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62)
โดยมีระยะเวลาการดำเนินการศึกษาสำรวจวิจัย ตั้งแตเดือน มีนาคม 2562 ถึง เดือน กันยายน 2562 รวม
ระยะเวลา 7 เดือน โดยใชแบบสอบถาม แบงการเก็บขอมูลออกเปน 2 ครั้ง เพื่อจะไดทราบถึงผลการปฏิบัติงาน
ของเทศบาลนครนนทบุรีในแตละรอบจำนวนครั้งละ 1,250 ชุด ครอบคลุม 5 ตำบล แบงเปนครั้งที่ 1 (ต.ค.
61 – มี.ค. 62) และครั้งที่ 2 (เม.ย. 62 – ก.ย. 62) โดยดำเนินการประเมินความพึงพอใจในเรื่องเกี่ยวกับ
1. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรร
2. การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอประชาชน
5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
6. การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด
7. ผลการดำเนินโครงการนำไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น
8. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน
9. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ
1. ระดับพึงพอใจของประชาชนตอการดำเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรีใน
ภาพรวม ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
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ความพึ ง พอใจของประชาชนในภาพรวมพบว า อยู  ใ นระดั บ พึ ง พอใจ ทั ้ ง 2 ครั ้ ง โดยครั ้ ง ที ่ 1
คิดเปนรอยละ 58.86 และครั้งที่ 2 คิดเปนรอยละ 63.61 ซึ่งผลการวิเคราะหจากสัดสวนของประชาชนที่
พอใจและพอใจมาก มากกวารอยละ 50 ตามที่กรมสงเสริมการปกครองสวนท องถิ่นตั้ งเกณฑ ไว แสดงวา
เทศบาลยังสามารถดำเนินงานไดบรรลุตามเปาหมายที่กำหนด
2. ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการดำเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 ในภาพรวม จำนวน 9 ขอ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

ระดับความพึงพอใจของประชาชนต อผลการดำเนินงานในภาพรวม ขั้นตอนการดำเนินงาน 9 ขอ
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 พบวา อยูในระดับพึงพอใจ เมื่อพิจารณาเปนรายขอจากมากไปนอย 3 อันดับ พบวา ขอ
ที่ 1 การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาไดแก ประโยชนที่
ประชาชนไดร ับ จากการดำเนิ นโครงการ/กิ จกรรม และ การเป ด โอกาสใหป ระชาชนแสดงความคิด เห็นใน
โครงการ/กิจกรรม ตามลำดับ
ผลคะแนนการประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการเพื่อความสอดคลองกับแผนพัฒนา พ.ศ. 2561 –
2565 งบประมาณรายจายประจำป 2563
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ไดพิจารณาเห็นชอบคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร
และโครงการ เพื่อความสอดคลองกับแผนพัฒนา ตามเกณฑที่ระเบียบฯ กำหนด ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยไมต่ำกวารอยละ 80 ดังนี้
1. การประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองกับแผนพัฒนา ประกอบดวย
ประเด็นการพิจารณา
มี/ไมมี คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
1.1 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
20
20

1.2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ
15
15

1.3 ยุทธศาสตร ประกอบดวย
65
63
(1) ยุทธศาสตรของเทศบาล
(10)
10

(2) ยุทธศาสตรของ อปท. ในเขตจังหวัด
(10)
10
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ประเด็นการพิจารณา
มี/ไมมี คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
(3) ยุทธศาสตรจังหวัด
(10)
10

(4) วิสัยทัศน
(5)
5

(5) กลยุทธ
(5)
4

(6) เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ
(5)
4

ประเด็นการพิจารณา
มี/ไมมี คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ ด
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร
(5)
5

(8) แผนงาน
(5)
5

(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
(5)
5

รวม
100
98
2. การประเมินผลโครงการเพื่อสอดคลองแผนพัฒนา ประกอบดวย
ประเด็นการพิจารณา
มี/ไมมี คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ ด
1.1 การสรุปสถานการณการพัฒนา
10
10

1.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
10
10

1.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
10
9
1.4 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา
10
10

1.5 โครงการพัฒนา ประกอบดวย
60
55
(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ
(5)
4

(2) กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ
(5)
4

(3) เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสูการตั้ง
(5)
5

งบประมาณไดถูกตอง
(4) โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
(5)
5

(5) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับ
(5)
5

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(6) โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0
(5)
5

(7) โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด
(5)
5

(8) โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางให
(5)
5

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ
(9) งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิต
(5)
4

โครงการ)
(10) มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ
(5)
4

(11) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงค
(5)
4

และผลที่คาดวาจะไดรับ
(12) ผลที่คาดวาจะไดรับสอดคลองกับวัตถุประสงค
(5)
5

รวม
100
94
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ขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินแผลแผนพัฒนาเทศบาล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ไดพิจารณาเฉพาะโครงการที่ยังไมแลวเสร็จและยังไมได
เบิกจายในปงบประมาณ 2562 โดยเห็นชอบใหหนวยงานเรงรัดดำเนินการโครงการตาง ๆ และครุภัณฑที่คาง
จายในปงบประมาณ 2562 ใหสามารถมีคูสัญญาจัดซื้อจัดจางไดภายในธันวาคม
แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปงบประมาณ 2563
1. เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินงานโครงการตาง ๆ ตามแผนพัฒนาเทศบาล
นครนนทบุรี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี ไดเห็นชอบใหมีการประชุม
ติดตามความกาวหนาของแผนพัฒนาเทศบาล เปนรายไตรมาส จำนวน 4 ครั้ง เพื่อรายงานตอผูบริหารทราบ
และพิจารณาผลการติดตาม ดังนี้
- ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2562 – ธันวาคม 2562) ติดตามในเดือน มกราคม 2563
- ครั้งที่ 2 (มกราคม 2563 – มีนาคม 2563) ติดตามในเดือน เมษายน 2563
- ครั้งที่ 3 (เมษายน 2563 – มิถุนายน 2563) ติดตามในเดือน กรกฎาคม 2563
- ครั้งที่ 4 (กรกฎาคม 2563 – กันยายน 2563) ติดตามในเดือน ตุลาคม 2563
และใหรายงานตอสภาเทศบาลนครนนทบุรี และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพื่อทราบหลังจากไตรมาสที่ 4
ใหแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2563
2. ใหใชขอมูลในระบบ e-Plan มาเปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลดวย
---------------------------------------------------
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ภาพการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ครั้งที่ 2/2562
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562
ณ หองประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทศบาลนครนนทบุรี 2
--------------------------

