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  คณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้ติดตำม
ประเมินผลแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559-2561) และได้จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำสำมปี 
(พ.ศ. 2559-2561) ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสิงห์บุรี    ในรอบปีงบประมำณ 2559   โดยส ำรวจควำม
พึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ และแผนด ำเนินงำน ประจ ำปี 2559  พร้อมศึกษำ
ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำน รวมทั้งศึกษำปัญหำข้อบกพร่องของกำรด ำเนินงำน  ทั้งนี้ เพ่ือน ำผลกำรประเมินไป
ปรับปรุงแก้ไขและวำงแผนกำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
 

  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสิงห์บุรี หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำผล
กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จะสะท้อผลกำรด ำเนินงำน และน ำ
ข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนำให้เกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำต่ ำง ๆ ให้เกิด
ประโยชน์ต่อไป 
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