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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับ
ที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 13 “การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล        
และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง 
ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี” 

  เทศบาลต าบลต้นไทร ได้ด าเนินการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
ต้นไทร ประจ าปี 2562 ตามรายงานและความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลต้นไทรเสร็จเรียบร้อยแล้ว  

  เพ่ือให้รายงานผลการติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบเดือน (ตุลาคม 2561 – กันยาย 2562) เสร็จสิ้นตามระเบียบฯ ขั้นตอน  
จึงออกประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ  ณ วันที่  ๒๗  ธันวาคม  2562 
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                 (นายเจะอูเซ็ง  สาและ) 
                       นายกเทศมนตรีต าบลต้นไทร 
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ค าน า 

 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   

ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2529 ข้อ 13 และข้อ 14 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

 

  เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลต้นไทร จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลต้นไทร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงกันยายน พ.ศ. 2562) ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอ
ความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะ
สามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิด
ความพึงพอใจสูงสุด   

  
 
 

 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  

  ธันวาคม  2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
                หน้า 
 
ส่วนที่ 1  บทน า            1 
        
ส่วนที่ 2  วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนา      9 
 
ส่วนที่ 3  การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานแผนพัฒนาเทศบาลต าบลต้นไทร  13 

  การก ากับการจัดท าแผนพัฒนา            15 
            รายการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน       16 
 
ส่วนที่ 4  การติดตามและประเมินผล        26 

  แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์       27 
 

ส่วนที่ 5  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น        41 
 
ภาคผนวก 

- ประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

    ส่วนที่ 1 
 

การ 

บทน า 
 

  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นบทบาทและอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญประการหนึ่งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ตามอ านาจหน้าที่ ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552มาตรา 50 วรรคสอง “การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่
ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ  
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วย
การนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด” แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่
เพ่ิมมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ         
และวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส  และ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้   

 

การติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการด าเนินงานตามภารกิจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการ
พัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  
บุคลากร สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆไป               
พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่ งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้
ได้อย่างดียิ่ง      
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ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
1) ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด  เพ่ือปรับปรุง

ประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
2) เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติ           
ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

3) ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อย      
แค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน                    
การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงกาไปปฏิบัติ เป็นต้น 

4) ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

5) ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร                 
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้ มี
ความกระจ่างชัด เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

6) ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และ
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์
จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

7) ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี 2 ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลส าเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการ
น าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพ่ือท าการประเมินผลต่างๆ)      

8) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผล
เพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

9) การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการ
ให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคม
ควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผล
จะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป 
ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย     
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ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
ขั้นตอนที่  1  แต่ งตั้ งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้ องถิ่น  ตามระเบี ยบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28ดังนี้   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
3)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
4)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
5)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   
 

ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (1)   

 

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมนผล
แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 
พ.ศ. 2561  

 

  ขั้นตอนที่ 4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561                       
ข้อ 12 (3)   

  

ขั้นตอนที่ 4 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผย       
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 13 (5)   
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คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลต้นไทร ได้ก าหนดกรอบและแนวทาง              
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลสิริเสนางค์ โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและ
คู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้     

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่  29 มกราคม 2559                      
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่  10 ตุลาคม 2559                     
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท 0801.3/ว 6046 ลงวันที่  19 ตุลาคม 2561                      
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

- คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าว คณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางในหาร
ติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

 (1) กรอบเวลา (time & timeframe) 
   การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่  

และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(2) ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา 
นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน  

(3) ความพอเพียง     
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น 
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(4)  ความก้าวหน้า     
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาด้านการคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน   
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  การใช้กฎหมายควบคุมอาคาร การวางผังเมือง) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม (การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สุขภาวะของประชาชน   
การรณรงค์และป้องกันยาเสพติด การกีฬาและการออกก าลังกาย การส่งเสริม อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ การส่งเคราะห์และส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส การสร้างชุมชนเข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (สนับสนุน ส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงการพัฒนาอาชีพ 
ที่สอดคลองกับสภาพ ความต้องการของตลาดและชุมชน ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ 
ตามวิถีชุมชนและภูมิปัญญาชาวบ้าน  การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ การพัฒนาธุรกิจที่เก่ียวกับการท่องเที่ยว) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า และ 
ระบบนิเวศ การบริหารจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ า การควบคุมดูแลการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน       
การบริหารจัดการขยะ การก าจัดและบ าบัดมลพิษ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบ         
ธรรมาภิบาล (ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส  
การตอบสนองความต้องการของประชาชน การจัดระเบียบชุมชนและสังคม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร
อย่างสม่ าเสมอและตอ่เนื่อง 

 (5) ประสิทธิภาพ   
        ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  

มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไป
อย่างคุ้มค่า มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่ 

 (6) ประสิทธิผล     
        ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   

(7) ผลลัพธ์และผลผลิต     
        ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนา

จังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ 
       (8) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ   
        เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยพิจารณาถึง

ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจว่ามีผลกระทบเกิดขึ้น
อย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม ่ 
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ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 

  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้อง
ก าหนดวิธีการติดตามและประเมิน ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ                    
2 ประการ ดังนี้ 

  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา มีองค์กระกอบ 4 ประการ ดังนี้ 
  (1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (2) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล  
  (3) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่ เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและราย   
หกเดือนได้ ดังนี้ 
    (4) เครื่องมือ อันได้แก่   

เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวม
ข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูล
เชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ ได้รับจากแผนพัฒนาเป็น
แบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทาง
สถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

(5) กรรมวิธี อันได้แก่  
  เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็น

การตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  
โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการด าเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการด าเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่  
สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพ่ือตรวจดูว่า
ด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่  
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วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การน าข้อมูล
มาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(2) วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี แผนการ

ด าเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการด าเนิน
โครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

   การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ

โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะท างาน ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมิน
ได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
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    ส่วนที่ 2 
 

การพฒันาวิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนา 
   การพัฒนาเทศบาลต าบลต้นไทร 

วิสัยทัศน์  ของเทศบาลต าบลต้นไทร 
“น าพาเทศบาลต าบลต้นไทร ไปสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน” 

พันธกิจ ( Mission )          
1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ครบทุกหมู่บ้าน เพื่อรองรับการขยายตัว

ของชุมชน 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานด้านสาธารณสุข 
5. ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน 
6. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเทคโนโลยีของประชาชน 
7. ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพการเกษตรและอาชีพเสริม 
8. ส่งเสริมน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
9. จัดหาและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าใช้เพื่อการเกษตร 
10.  ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
11.  ฟ้ืนฟศูาสนาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
12.  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี 
  จุดมุ่งหมายในการพัฒนา (GOAL) การก าหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนามีตัวชี้วัดและ
เป้าหมาย ดังนี้ 

1.เพ่ือให้การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว 
2.เพ่ือให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชุมชน 
3.เพ่ือให้ประชาชนเห็นความส าคัญของการเล่นกีฬา 
4.เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 
5.เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน 
6.เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง 
7.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและคุณภาพของการผลิตผลทางการเกษตรและให้ประชาชนมีอาชีพเสริมเพ่ิมข้ึน 
8.เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ 
9.เพ่ือให้ชุมชนเป็นที่รู้จักและน ารายได้มาสู่ท้องถิ่น 
10.เพ่ือให้ชุมชนรู้จักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 
11.เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูศาสนาและศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
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12.เพ่ือให้ประชาชนมีความเข้าใจการด าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
13.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลต้นไทร 
ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์  38 แนวทางการพัฒนา  รายละเอียดแต่ละด้าน  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา 

1.1 บุกเบิกสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ า 
1.2 สร้างและปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
1.3 จัดท าผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมือง และผังต าบล 
1.4พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
1.5 จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมอาชีพ 
แนวทางการพัฒนา 

2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพและยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
2.2 ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
2.3 ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การจัดการศึกษา 
2.4 ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
2.5 ส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย การกีฬา และนันทนาการ 
2.6 ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข 
2.7  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
แนวทางการพัฒนา 

3.1ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบ
ประชาธิปไตย 

3.2 พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความ
สงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 

3.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
3.4  ส่งเสริมให้ผู้น าศาสนาเข้ามามีบทบาทเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา 

4.1 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่นและเมืองชายแดน เพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน 

4.2 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
4.3 ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
4.4 พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 

10

 
 5 



 

4.5 ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 

5.1 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตส านึกในการร่วมกันอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
5.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง 
5.4 จัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย 
5.5ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 

6.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น และปูชนียบุคคล 
6.3 เสริมสร้างท านุบ ารุงศาสนาตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษโ์บราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น 
6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางการพัฒนา 

7.1 พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร 
7.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
7.3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
7.4 ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
7.5 ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพ่ือการบริการประชาชน 
7.6 พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด าเนินงานขององค์กร เพื่อรองรับ

ประชาคม อาเซียน 
7.7 ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบ

ประชาธิปไตย 
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    ส่วนที่ 3 
 
 

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานแผนพัฒนาเทศบาลต าบลต้นไทร 
 

    การด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลต้นไทร ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ด าเนินการตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 และข้อ 13 โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการ   

(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(3 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่ วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี   

ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลสิริเสนางค์ เป็นไปด้วยความถูกต้อง
ตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลสิริเสนางค์ จึงได้ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลสิริเสนางค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น   
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 28 ก าหนดให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก    จ านวนสามคน 
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาชนท้องถิ่นคัดเลือก    จ านวนสองคน 
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก   จ านวนสองคน 
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกเอง     จ านวนสองคน 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก    จ านวนสองคน 

(โดยมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี และมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้) 
1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายน  และภายใน
เดือนตุลาคม ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลต้นไทร ได้รับการแต่งตั้งจาก 
นายกเทศมนตรีต าบลต้นไทร ตามค าสั่งที่ 167/2559 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ซึ่งคณะกรรมการ
ประกอบด้วย 
  1. นายคาเร็ม  แมเยะ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลต้นไทร ประธานกรรมการ 
  2. นายมาหามะตาเยะ  โตะละ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลต้นไทร กรรมการ 
  3. นายยะโก๊ะ  สามะ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลต้นไทร กรรมการ 
  4. นายสะดี  ดีแม  ผู้แทนประชาคม   กรรมการ 
  5. นายรอซาลี  วานิ  ผู้แทนประชาคม   กรรมการ 
  6. นายอับดุลลาเตะ  แลแมแน ผู้แทนหน่วยงาน   กรรมการ 
  7. นายอาหามะ  มะ  ผู้แทนหน่วยงาน   กรรมการ 
   8. นายวิทยา  ไชยลาภ  หัวหน้าส่วนการบริหาร  กรรมการ 
    9. นายมะนาเซ  สาลี  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
    10. นางอารีรัตน์  ปาทาน  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
  

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลต้นไทร 
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561–2564) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม   
1. ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
2. สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
3. เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
4. เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
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การก ากับการจัดท าแผนพัฒนา 

ของเทศบาลต าบลต้นไทร อ าเภอบาเจาะ จ.นราธิวาส 
ประเด็นการประเมิน มี 

การ
ด าเนินงาน 

ไม่มี 
การ

ด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที ่2 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพ่ือประเมินสภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

10.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง   
11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
คาชี้แจง: แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดาเนินงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลต้นไทร 
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน  
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2562 

 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลต้นไทร ประจ าปี 2562 

โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564 ประจ าปี 2562 
 

ยุทธศาสตร ์
 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 
จ านวนโครงการ งบประมาณ(บาท) 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

รวม 

 
23 
23 

 
44,786,000 
44,786,000 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานสง่เสริมคณุภาพชีวิต 
   2.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 
   2.2 แผนงานการศึกษา 
   2.3 แผนงานสาธารณสุข 
   2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
   2.5 แผนงานเคหะและชุมชน 
   2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
3 

16 
9 
1 
7 
6 

 
3,060,000 
8,125,000 
1,922,000 

50,000 
330,000 

1,280,000 

 
 
 
 
 

๑๕ 



 

 
 

ยุทธศาสตร ์
 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 
จ านวนโครงการ งบประมาณ(บาท) 

  2.7 แผนงานงบกลาง 
รวม 

3 
45 

4,236,000 
19,003,000 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรกัษาความสงบเรียบร้อย 
    3.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
    3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

รวม 

 
1 
4 
5 

 
20,000 

140,000 
160,000 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสรมิการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
   4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

รวม 

 
1 
1 

 
50,000 
50,000 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการและการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

รวม 

 
2 
2 

 
2,930,000 
2,930,000 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น 
   6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

รวม 

 
3 
3 

 
1,130,000 
1,130,000 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล 
   7.1 แผนงานบรหิารทั่วไป 
   7.2 แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

รวม  

 
14 
2 

16 

 
25,777,000 

30,000 
25,807,000 

รวมท้ังหมด 95 93,866,000 
 

 
 
 
 

๑๖ 



 

 
โครงการที่ได้น ามาบรรจุในขอ้บัญญัติและแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 

 
ยุทธศาสตร ์

 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 
จ านวนโครงการ งบประมาณ(บาท) 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

รวม 

 
3 
3 

 
3,245,000 
3,245,000 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
   2.1 แผนงานการศึกษา 
   2.2 แผนงานสาธารณสุข 
   2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
   2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 
   2.5 แผนงานสร้างความเข้มแขง็ชุมชน 
   2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
   2.7 แผนงานงบกลาง 

รวม 

 
24 
8 
3 
1 
2 
1 
5 

44 

 
4,623,840 
1,848,000 
286,000 
300,000 
177,000 
100,000 

5,324,800 
12,659,800 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรกัษาความสงบเรียบร้อย 
   3.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
   3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
   3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
   3.4 แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

รวม 

 
1 
1 
3 
1 
6 

 
400,000 
20,000 

220,000 
30,000 

670,000 
 
 
 
 
 
 

๑๗ 



 

 
ยุทธศาสตร ์

 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 
จ านวนโครงการ งบประมาณ(บาท) 

4 ยุทธศาสตรด์้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
   4.1 แผนงานสาธารณสุข 
   4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

รวม 

 
2 
2 
4 

 
50,000 
140,000 

190,000 

5. ยุทธศาสตรด์้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

รวม 

 
1 
1 

 
30,000 
30,000 

6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

รวม 

 
3 
3 

 
1,130,000 
1,130,000 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

รวม 

 
2 
2 

 
18,244,640 
18,244,640 

 
 

๑๘ 



 

 
รายงานการติดตามและประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ 2562 

เทศบาลต าบลต้นไทร อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1แผนงานเคหะและชุมชน 

โครงการ งบประมาณ 
งบประมาณที่ 
เบิกจ่ายจริง 

สถานะโครงการ 

1.โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล4 
ห้องเรียน2 ห้องน้ า 

3,245,000 3,245,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

2.โครงการขุดลอกสายกือนี – กาแลกีแย 1,900,000 1,900,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
3. โครงการปรับปรุงระบบประปา
เทศบาลต าบลต้นไทร 

350,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 

 
สรุป แผนงานเคหะและชุมชนมีการด าเนินการแล้วเสร็จ 2 โครงการจากที่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 66.66 ของจ านวนโครงการทั้งหมดในแผนงานเคหะและชุมชน 
 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

โครงการ งบประมาณ 
งบประมาณที่ 
เบิกจ่ายจริง 

สถานะโครงการ 

1.โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่
เด็กและเยาวชนช่วงภาคปิดภาคเรียน 

150,000 150,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

2.อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

2,952,000 2,952,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

3.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต้นไทร 

27,520 27,520 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

4.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนา          
เด็กเล็กฯ 

27,520 27,520 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

5.ค่าเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต้นไทร 

19,200 19,200 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

6.ค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลต้นไทร 

19,200 19,200 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 
 
 
 
 

๑๙ 



 

 

โครงการ งบประมาณ 
งบประมาณที่ 
เบิกจ่ายจริง 

สถานะโครงการ 

6.ค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน               
เชิงสัญลักษณ์ 

10,000 10,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

7.โครงการจัดกิจกรรมกีฬาสีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลต้นไทร 

50,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 

8.โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของ 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้นไทร 

50,000 50,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

9.โครงกรวันส าคัญต่างๆ ของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต้นไทร 

20,000 20,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

10.โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้
มีลักษณะอันพึงประสงค์ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 

20,000 20,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

11.โครงการสานสัมพันธ์ครูและ
ผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้นไทร 

60,000 60,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

12.โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต้นไทร 

256,000 256,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

13.โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 

313,000 313,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

14.กิจกรรมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

20,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 

15.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนอนุบาล
ต้นไทร 

10,000 10,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

16.ค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

12,800 12,800 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

17.ค่าหนังสือเรียนโรงเรียนอนุบาลฯ 12,800 12,800 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
18.ค่าอุปกรณ์การเรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 

12,800 12,800 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

19.ค่าอุปกรณ์การเรียนของโรงเรียน
อนุบาลฯ 

12,800 12,800 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

20.ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

108,800 108,800 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 
 
 
 

2๐ 



 

 

โครงการ งบประมาณ 
งบประมาณที่ 
เบิกจ่ายจริง 

สถานะโครงการ 

20.ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของ
โรงเรียนอนุบาลฯ 

108,800 108,800 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

21.โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
ครูผู้สอนอัลกุรอาน หลักสูตรกีรออาตีและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

30,000 30,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

22.โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
และศึกษาดูงานบุคลากรทางการศึกษา 

70,000 70,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

 
สรุป แผนงานการศึกษา มีการด าเนินงานแล้วเสร็จ 19  โครงการจากที่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 86.36 ของโครงการในแผนงานการศึกษา 
 

 2.2 แผนงานสาธารณสุข 

โครงการ งบประมาณ 
งบประมาณที่ 
เบิกจ่ายจริง 

สถานะโครงการ 

1.โครงการจ้างคนจ้างงานรักษาความ
สะอาด 

1,668,000 1,668,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

2.โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
(กลุ่มเป้าหมายสัตว์เลี้ยงประเภทแมว) 

20,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 

3.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา                     
ยาเสพติด 

30,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 

4.โครงการฝึกอบรมกลุ่มอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

30,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 

5.โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการ
ร้านอาหารและแผงลอย 

20,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 

6.โครงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมดูแล
รักษาตลาดสดและซุ้มร้านค้าชุมชน 

30,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 

7.โครงการปรับปรุงรถพยาบาลฉุกเฉิน
และระบบบริการทางการแพทย์ 

30,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 

2๑ 



 

 

โครงการ งบประมาณ 
งบประมาณที่ 
เบิกจ่ายจริง 

สถานะโครงการ 

8.โครงการพัฒนาและฟ้ืนฟูศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข 

40,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 

9.โครงการส่งเสริมสร้างวามเข้มแข็งให้
เกิดชุมชนต้นแบบด้านการดูแลรักษา
ความสะอาด และการบริหารจัดการขยะ 

30,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 

10.โครงการหรือกิจกรรมด้านการ
ส่งเสริมป้องกันโรคติดต่อ 

20,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 

 
สรุป แผนงานสาธารณสุข มีการด าเนินงานแล้วเสร็จ 1  โครงการจากที่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 10 ของโครงการในแผนงานสาธารณสุข 
 

 2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

โครงการ งบประมาณ 
งบประมาณที่ 
เบิกจ่ายจริง 

สถานะโครงการ 

1.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ              
ผู้พิการ 

40,000 40,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 

สรุป แผนงานสังคมสงเคราะห์ มีการด าเนินงานแล้วเสร็จ 1  โครงการจากที่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

 2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 

โครงการ งบประมาณ 
งบประมาณที่ 
เบิกจ่ายจริง 

สถานะโครงการ 

1.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รักษา
สิ่งแวดล้อมภายในเขตเทศบาล 

30,000 30,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

2.โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล 4 
ห้องเรียน 2 ห้องน้ า 

3,245,000 3,245,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

3.โครงการขุดลอกสายกือนี – กาแล           
กือแย 

1,900,000 1,900,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
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โครงการ งบประมาณ 
งบประมาณที่ 
เบิกจ่ายจริง 

สถานะโครงการ 

4.โครงการปรับปรุงระบบประปาเทศบาล
ต้นไทร 

350,000 350,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

 

สรุป แผนงานเคหะและชุมชน มีการด าเนินงานแล้วเสร็จ 3  โครงการจากที่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 75 ของโครงการในแผนงานเคหะและชุมชน 
 
 2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

โครงการ งบประมาณ 
งบประมาณที่ 
เบิกจ่ายจริง 

สถานะโครงการ 

1.โครงการจัดเวทีประชาคมเมือง 
ประจ าปี 2562 

30,000 30,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

2.โครงการครอบครัวอบอุ่นและเข็มแข็ง 40,000 40,000 ไม่ได้ด าเนินการ 
3.โครงการปรับปรุงแผนชุมชนและพัฒนา
คณะกรรมการชุมชน 

30,000 30,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

4.โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของ
กลุ่มอาชีพกลุ่มสตรี และทัศนศึกษาดูงาน 

150,000 150,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

5.โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 30,000 30,000 ไม่ได้ด าเนินการ 
6.โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียง 

100,000 100,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

7.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็ก
และเยาวชน 

40,000 40,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 

สรุป แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน มีการด าเนินงานแล้วเสร็จ 3  โครงการจากที่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 42.85 ของโครงการในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
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 2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

โครงการ งบประมาณ 
งบประมาณที่ 
เบิกจ่ายจริง 

สถานะโครงการ 

1.โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน 100,000 100,000 ไม่ได้ด าเนินการ 
2.โครงการจัดกิจกรรมพิธีทางศาสนา 300,000 75,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
3.โครงการจัดบรรยายธรรม 30,000 30,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
4.โครงการฝึกอบรมและจัดการเรียนการ
สอนอัลกุรอาน (กีรออาตี) 

800,000 800,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 

สรุป แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ มีการด าเนินงานแล้วเสร็จ 3  โครงการจากที่ได้ตั้งไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 75 ของโครงการในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 

 2.7 แผนงานงบกลาง 

โครงการ งบประมาณ 
งบประมาณที่ 
เบิกจ่ายจริง 

สถานะโครงการ 

1.เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 215,000 215,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
2.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,514,800 3,514,800 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
3.เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,536,000 1,536,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
4. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 24,000 24,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
5. ส ารองจ่าย 416,360 - ไม่ได้ด าเนินการ 
6.สมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลต้นไทร 

200,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 
 

7.ค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย 

37,320 37,320 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 

สรุป แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน มีการด าเนินงานแล้วเสร็จ 5 โครงการจากที่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 71.42 ของโครงการในแผนงานงบกลาง 
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ส่วนที่  4 
 

 
 
 

การติดตามและประเมินผล 
 

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561 ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะ
เป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
จังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้
อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  เทศบาลต าบลต้นไทร  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การบูรณาการ
ร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ไทยแลนด์ 4.0  และในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 251 – 2565)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 
0801.3/ว 2931 ลงวันที่ 15  พฤษภาคม  2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
 
 
 

๒๕ 



 

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลต้นไทร 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 
๓ 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒) ๒ 

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒) ๒ 

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒) ๒ 

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒) ๒ 

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒) ๒ 

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) ๒ 

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) ๒ 

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 

(๓) ๒ 

2๗ 



 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 
๔ 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓) ๒ 

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓) ๓ 

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓) ๒ 

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓) ๒ 

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓) ๒ 

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 
๘ 

 
 
 
 
 
 

2๘ 



 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 

๓.๒ ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 
 
๓.๔ วสิัยทัศน ์
 
 
๓.๕ กลยุทธ์ 
 
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
 
๓.๗ จดุยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
 
๓.๙ ความเช่ือมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐) ๘ 

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐) ๘ 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะ
เป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕) ๔ 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหนา้ที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวสิัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕) ๕ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนนุต่อกลยุทธ์
ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 
 

(๕) ๕ 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสยัทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่
ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕) ๕ 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกดิจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่
การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕) ๕ 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลติ/โครงการจาก
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕) ๓ 

รวมคะแนน (๑๐๐) ๘๕ 
 
 
 
 
 
 

๒๙ 



 

 
4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้อง
มีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้อง
ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15  พฤษภาคม  2562  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

3๐ 



 

 
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลต้นไทร 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐ ๘ 

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริง
ตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐ ๘ 

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐ ๘ 

3๑ 



 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
 ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่

ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 
  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐ ๗ 

๕.๑ ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 
๕.๒  ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 
 
 
๕.๓  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
๕.๔  โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
 
 

ความชัดเจนของชื่อโครงการ 
 

(๕) ๔ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วน
ใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่
ได้ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยาย
ได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่
พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(๕) ๔ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการ
ในการจัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) 
ความมีประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

(๕) ๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3๒ 



 

 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๕  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และ สังคมแห่งชาติ  

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิง
ประจักษ์ 

(๕) 
 
 
 
 

๔ 
 
 
 
 

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า 
โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็ม
ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๔ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วน
ใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่
ได้ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕) ๔ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยาย
ได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่
พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) ๔ 

3๓ 



 

 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 
 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 
๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการ
ในการจัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) 
ความมีประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

(๕) ๔ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิง
ประจักษ์ 

(๕) ๕ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  (measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕) ๔ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒ ) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕) ๔ 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๘๒ 

 

 
 
 
 

 

3๔ 



 

แบบส ารวจความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
ของเทศบาลต าบลต้นไทร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
ของเทศบาลต าบลต้นไทรในภาพรวม 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง (  ) 
1.  เพศ  (    )  ชาย   (    )  หญิง 
2.  อายุ  (    )  ต่ ากว่า  20 ปี  (    )  20 – 30 ป ี   (    )  31 – 40  ป ี
  (    )  41 – 50 ปี  (    )  51 – 60 ป ี  (    )  มากกว่า 60 ปี 
3.  การศึกษา (    )  ต่ ากว่าประถมศึกษา (    )  ประถมศึกษา 

(    )  มัธยมศึกษาตอนต้น  (    )  มัธยมศึกษาตอนปลาย 
(    )  ปวช. ,ปวส. ,อนุปริญญา (    )  ปริญญาตรี 
(    )  สูงกว่าปริญญาตรี  (    )  อ่ืน ๆ ระบุ ................................ 

4.  อาชีพ (    )  เกษตรกร   (    )  ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว  
   (    )  รับจ้าง   (    )  นักเรียน / นักศึกษา  

(    )  รับราชการ   (    )  บริษัทเอกชน /รัฐวิสาหกิจ 
(    )  อ่ืน ๆ (ให้ระบุ) ...................................... 
 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลต้นไทรในภาพรวม 
โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง ระดับของการประเมินตามสภาพความเป็นจริง 

หัวข้อ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

1.  เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม      
2.  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม      
3.  เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม      
4.  รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ต่อสาธารณะ      
5.  เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม      
6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด      
7.  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

     

8.  ประชาชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม      

 

 

3๕ 



 

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
ของเทศบาลต าบลต้นไทรในแต่ละยุทธศาสตร์ 

โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง ระดับของการประเมินตามสภาพความเป็นจริง 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

หัวข้อ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

1.ความพอเพียง ทั่วถึง ของถนนภายในหมู่บ้าน       
2.การดูแลบ ารุง รักษาถนน      
3.การให้บริการน้ าใช้แก่ประชาชนในพื้นท่ี      
4.ความเพียงพอและความสะอาดปลอดภัยของน้ าที่ใช้บริการ      
5.ความเพียงพอของไฟฟ้า แสงสว่างบริเวณถนนสายต่างๆ      
6.การซ่อม บ ารุง ดูแลรักษา อุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ      
7.การด าเนินโครงการเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถแก้ไข
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

     

 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ............................................................................................................. ......................... 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3๖ 



 

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

หัวข้อ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

1.การสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และการ
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส  

     

2.การส่งเสริมและสนับสนุน เด็ก เยาวชน และประชาชนในการจัด
กิจกรรมแข่งกีฬาและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา  

     

3. การให้ความส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ      
4. การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของประชาชน      
5. การด าเนินโครงการเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถแก้ไข
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

     

 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ............................................................................................................................. ......... 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

หัวข้อ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

1.  การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน      
2.  การให้ความส าคัญในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      
3.  ความพึงพอใจในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย      
4.  ความเพียงพอของ วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีทางการบริหาร
ส าหรับให้บริการประชาชน 

     

5.  การให้ความส าคัญในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ประชาชน 

     

6.  การด าเนินโครงการเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถแก้ไข
ปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่นได้ 

     

 
 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ............................................................................................................. ......................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

3๗ 



 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

หัวข้อ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

1.การให้ความส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว      
2.การด าเนินโครงการเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถแก้ไข
ปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่น 

     

 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ............................................................................................................. ......................... 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

หัวข้อ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

1.  การให้ความส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

     

2.  การด าเนินโครงการเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถแก้ไข
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้ 

     

 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ............................................................................................................. ......................... 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๘ 



 

 

6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

หัวข้อ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

1.  การส่งเสริม ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น      
2.  การด าเนินโครงการเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถแก้ไข
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

     

 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ............................................................................................................................. ......... 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

หัวข้อ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

1.การให้ความส าคัญกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารประชาชน      
2.เทศบาลมีระบบให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ      
3.เจ้าหน้าที่ บุคลากร บริการประชาชนเป็นอย่างดี        
4.การบริหารจัดการองค์กรเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล      
5.การด าเนินโครงการเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถแก้ไข
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

     

 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ............................................................................................................................. ......... 

………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๙ 



 

ส่วนที่  5  
 
  

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
 

๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒  กุมภาพันธ์  

๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การ
วัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลง
วันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)   

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิง
คุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพ
ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม   

 
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลต้นไทร 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

4๐ 
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๔.๔ ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๔.๔.๑  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้สอดคล้องตามแนวทางของกรอบแผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนราธิวาส (พ.ศ. 
๒๕๕๘-๒๕๖๒) และการใช้ข้อมูลพ้ืนฐานอ่ืนๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้อง
ด าเนินการให้สอดคล้องกับกรอบแนวทางการพัฒนาของหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนองค์การบริหารส่วน
ต าบลจะต้องก าหนดประเด็นหลัก นโยบายของการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น และองค์ประกอบอ่ืนๆ ของ
หน่วยงานให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอีกทางหนึ่งด้วย 
ส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมีผลกระทบที่อาจท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นไม่มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลเท่าที่ควร  ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ไม่สามารถบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานหรือ
โครงการได้ อีกทั้งอาจไม่เชื่อมโยงกิจกรรมหรือโครงการน าไปบรรจุ ไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ 
อันจะท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินโครงการหรือกิจกรรมได้และไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่งด้วย  ซึ่งส่วนหนึ่งมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

๑. การขาดข้อมูลที่เชื่อถือได้ ในการวางแผนจ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลต่าง ๆ  เพ่ือน ามาพิจารณาก าหนด
จุดมุ่งหมายและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะด าเนินงาน แต่ถ้าขณะที่มีการวางแผนนั้น กลุ่มท างานได้ข้อมูลที่มาจากแหล่งที่
เชื่อถือไม่ได้ จะท าให้การวางแผนนั้นเกิดการผิดพลาด ฉะนั้นข้อมูลนับว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดแผนงานเป็น
อย่างยิ่งการวางแผนเป็นกระบวนการมองไปข้างหน้า ถ้าผู้บริหารมีแนวโน้มที่จะท างานในเชิงรับมากกว่าเชิงรุก เขา
จะไม่สามารถท าการวางแผนที่ดีได้เลย ฉะนั้นผู้วางแผนจะต้องเป็นบุคคลที่มีความคิดริเริ่มและเป็นคนที่มีความ
กระตือรือร้นจะได้สามารถมองหามาตรการประเมินและติดตาม แผนที่วางไว้ได้อย่างเหมาะสมและเข้าใจการ
ด าเนินงานตามแผนอย่างถูกต้อง 

๒. การวางแผนเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย การวางแผนอาจจะท าให้การ
ปฏิบัติการบางกรณีล่าช้าไปได้ แต่ก็เป็นความจริงว่าถ้าเราไม่ใช้เวลาในการวางแผนอย่างพอเพียงแล้ว แผนที่ก าหนด
ขึ้นอาจจะเป็นแผนที่ใช้ไม่ได้ จึงกล่าวได้ว่าการวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการรวบรวมการ
วิเคราะห์ สารสนเทศและการประเมินทางเลือกต่าง ๆ ดังนั้น ถ้าการจัดการไม่จัดงบประมาณค่าใช้จ่ายอย่างเพียงพอ
ในการวางแผน ไม่ยอมใช้เวลาให้พอเพียงคิดเพียงว่าเสียเวลาสิ้นเปลืองแล้วผลของแผนที่จะออกมาดีนั้น ย่อมเป็นไป
ไม่ได ้

๓. การด าเนินการภายในองค์การที่เข้มงวดเกินไปในเรื่องต่าง ๆ จะเป็นอุปสรรคในการน าความคิดริเริ่มและ
แนวความคิดใหม่ ๆ เข้ามาสู่องค์การ ฉะนั้นผู้วางแผนจ าเป็นต้องมีการยึดหยุ่นการด าเนินการในบางกรณีบ้าง ซึ่งจะ
น าผลดีมาสู่องค์การ 

๔. การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นข้อจ ากัดในการวางแผนบางครั้งเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นในองค์การธุรกิจต่าง ๆ ทั่วโลกเป็นผลกระทบอย่างต่อเนื่องมาจากความผันผวนทางเศรษฐกิจสังคมและ
การเมือง ฉะนั้นผู้วางแผนไม่สามากรถยอมรับเรื่องราวต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ อาจจะน าไปสู่การต่อต้านจากกลุ่ม
คนงานและทัศนคติเช่นนี้จะส่งผลต่อกระบวนการวางแผนที่เกิดขึ้นขาดประสิทธิภาพ 

๕. ประสิทธิภาพในการวางแผนอาจมีข้อจ ากัดมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้เพราะปัจจัย
ภายนอกบางอย่างยากแก่การท านายและคาดการณ์ เช่น การเกิดสงคราม การควบคุมของรัฐบาล หรือภัยธรรมชาติ
ต่าง ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผู้วางแผนไม่สามารถควบคุมได้ก็อาจท าให้การด าเนินงานตามแผนประสบปัญหายุ่งยากได้
หลักการพื้นฐานในการวางแผน 
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การวางแผนประกอบด้วยหลักการพื้นฐาน ๔ ประการด้วยกัน  คือ 

๑ . การวางแผนจะต้ องสนับสนุ น เป้ าหมายและวัตถุป ระสงค์ขององค์การ (Contridution to 
PurposeandObjectives) ในการวางแผน ผู้วางแผนจะต้องตระหนักถึงความส าคัญว่าเป้าหมายของแผนทุกแผนที่
ก าหนดขึ้นนั้นจะต้องเก้ือหนุนและอ านวยความสะดวกให้เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การสัมฤทธิ์ผล หลักการ
นี้เกิดขึ้นจากธรรมชาติขององค์การธุรกิจต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้วัตถุประสงค์ของกลุ่มบุคคลที่ร่วมกันในองค์การ
บรรลุตามเป้าหมายหรือประสบความส าเร็จได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกอย่างจริงใจ 

๒. การวางแผนเป็นงานอันดับแรกของกระบวนการจัดการ (Primacy of Planning) ซึ่งขบวนการจัดการ
ประกอบด้วย  การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การบริหารงานบุคคล (Staffing) การสั่งการ 
(Leading) และการควบคุม (Controlling)  การวางแผนเป็นงานเริ่มต้นก่อนขั้นตอนอ่ืน ทั้งนี้เพราะการวางแผนจะ
เป็นตัวสนับสนุนให้งานด้านอ่ืน ๆ ด าเนินไปด้วยความสอดคล้อง 

๓. การวางแผนเป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกคน (Pervasiveness of Planning) การวางแผนเป็นงานของ
ผู้บริหารทุกระดับที่จะต้องท าแล้วแต่ขอบเขตของอ านาจหน้าที่ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้เพราะผู้บริหารในระดับที่ต่างกัน
ต่างก็มีความรับผิดชอบควบคุมให้งานที่ตนกระท าอยู่ให้ประสบความส าเร็จให้แก่สมาชิกในองค์กร 

๔. ประสิทธิภาพของแผนงาน   (Efficiency of Plans) ในการวางแผนนั้นผู้วางแผนจะต้องค านึงถึง
ประสิทธิภาพของการวางแผน ซึ่งสามารถพิจารณาจากการ บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยการลงทุนอย่างประหยัดคุ้มค่า 
เช่น การใช้เวลา เงิน เครื่องมือ แรงงาน และการบริหารที่ดีสร้างความพึงพอใจให้แก่สมาชิกในองค์การ  หลักการ
พ้ืนฐาน ๔ ประการนี้นับว่ามีส่วนส าคัญในการปูพ้ืนฐานของความคิดในด้านการวางแผนให้องค์การประสบความ
เจริญก้าวหน้า 
  ส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีนี้ถือว่าเป็นปีแรกที่ต้องด าเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตาม
แนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของที่ผ่าน
มาพบว่า  โดยส่วนใหญ่การออกรับฟังความคิดเห็นหรือการจัดท าเวทีประชาคมในภาพรวมของต าบลเพ่ือรวบรวม
ข้อมูลน ามาจัดท าเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นประชาชนในพ้ืนที่จะให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น
ส่วนมาก สาเหตุหนึ่งพบว่ามีการให้ความรู้และความเข้าใจจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของเทศบาลฯ  ส าหรับในปีที่
ผ่านมาเทศบาลฯ ได้มีการประสานงานกับผู้น าท้องถิ่นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้น าท้องถิ่นได้เข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มากขึ้น และมีการกระตุ้นจากผู้น าชุมชนในพ้ืนที่ไปยังประชานใน
พ้ืนที่ให้เห็นความส าคัญของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และประชาชนในพ้ืนที่ได้รับทราบข้อมูลว่าเมื่อมีการออก
ประชาคมหรือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้ว โครงการทุกโครงการจะน าไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลต าบลต้นไทร ซึ่งหากไม่มีโครงการหรือกิจกรรมนั้นไม่สามารถด าเนินการได้ อีกทั้งในการรับฟังความคิดเห็น
ในการจัดท าเวทีประชาคม เทศบาลต าบลต้นไทรได้รายงานผลการด าเนินการในปีที่ผ่านมาและโครงการของหมู่บ้าน
บางโครงการที่ไม่อาจด าเนินการได้ทั้งนี้เนื่องจากมีข้อจ ากัดในเรื่องของงบประมาณที่จะด าเนินการ ดังนั้น  ข้อสรุปที่
ได้จากการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลต้นไทรนั้น พบว่า  โครงการหรือกิจกรรมนั้นมีมากเกินไป 
ไม่สอดคล้องกับการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ทั้งนี้ มีข้อจ ากัดในเรื่องของวงเงินที่จะด าเนินการ 
เพราะส่วนหนึ่งของงบประมาณจะน าไปใช้ในการบริหาราชการในเรื่องอ่ืนๆ ด้วย เช่น รายจ่ายประจ า รายจ่ายใน
การด าเนินการ  และรายจ่ายเพ่ือการพัฒนา  ดังนั้น  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจั ดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้อง
ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการออกประชาคมหรือดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนว่าโครงการนั้นสอดคล้อง
ตามแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลฯ นั้นหรือไม่  ประชาชนได้รับผลประโยชน์อะไรบ้างจากโครงการนั้น 

4๒ 



 

รวมถึงวงเงินงบประมาณที่จะด าเนินการว่าจะสามารถด าเนินการได้หรือไม่  เกินศักยภาพของเทศบาลฯ หรือไม่  
และหากโครงการนั้นมีความจ าเป็นจะต้องด าเนินการยังมีหน่วยงานอ่ืนที่ทางเทศบาลฯ จะเสนอโครงการไปบรรจุไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้หรือไม่ สอดคล้องตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
จังหวัด และเป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เหล่านี้คือข้อจ ากัดในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลต าบลต้นไทรที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบน าผลกระทบเหล่านี้มาวิเคราะห์เพ่ือน าไปสู่การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้เป็นอย่างด ี
 

๔.๔.๒  ข้อสังเกต  ข้อเสนอแนะ  ผลจากการพัฒนา 
จากผลการด าเนินงานในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และได้วิเคราะห์ผลการพัฒนาในการจัดท า

แผนพัฒนานั้น มีข้อสรุปที่ได้จากผลกระทบขององค์ประกอบต่างๆ ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ซึ่งสรุปว่า
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีประโยชน์ต่อเทศบาลต าบลต้นไทรเนื่องจากแผนพัฒนาท้องถิ่นจะเป็นเครื่องมือที่
จะช่วยให้เทศบาลฯ ได้พิจารณาแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างรอบคอบและให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการ
ด าเนินงานต่าง ๆ  ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน  และเป็นอุปสรรคต่อกัน  เพ่ือให้ เทศบาลฯ
น ามาตัดสินในการก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สาธารณะสูงสุด  และประชาชนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง  โดยใช้ทรัพยากรทางการบริการอย่างเต็มที่ 
โดยเจ้าหน้าทีผู้รับผิดชอบมีข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
มีความครบถ้วนและถูกต้องน ามาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว มีดังนี้ 

๑) การก าหนดประเด็นปัญหาที่มาจากประชาชนผู้รับบริการและมีการพิจารณาจัดล าดับความส าคัญ 
 ๒)  การรับฟังความคิดเห็น  เป็นตัวชี้ถึงระบบเปิดกว้างในการรับฟังความคิด เห็นและข้อเสนอแนะของ
ประชาชนผู้รับบริการ 
 ๓)  มาตรการเชิงยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหา  เป็นตัวชี้วัดถึงความพร้อมในการแก้ปัญหาให้กับประชาชน
ผู้รับบริการที่มีทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาวรวมทั้งเปิดกว้างให้สาธารณชนได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ 
 ๔)  ความรวดเร็วในการแก้ปัญหา  เป็นตัวชี้วัดการตอบสนองในการแก้ไขปัญหา  การให้ความส าคัญและการ
ก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  ไม่ละเลยเพิกเฉยต่อปัญหาจากมาตรการที่ผู้บริหาร
โครงการน ามาใช้ตลอดช่วงระยะเวลาของการด าเนินโครงการ  และความสอดคล้องกับปัญหาหลัก 
 ๕)  ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย  เป็นตัวชี้วัดถึงความต้องการของผู้รับบริการ
ในการแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่   อาทิ  ค าร้องเรียน  ข้อร้องทุกข์  ให้แก้ไขปัญหาเพ่ือสนองตอบประชากร
กลุ่มเป้าหมายตามโครงการที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการด าเนินโครงการ  หรือได้รับความเสียหายจากการด าเนิน
โครงการซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดความสอดคล้องในการด าเนินโครงการและสนองตอบต่อความต้องการของประชากร
เป้าหมาย 
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รายงานโครงการที่อนุมัติงบประมาณ ปี 2562 

เทศบาลต าบลต้นไทร 

 
เทศบาลต าบลต้นไทร 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งที่มา 
งบตาม

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. โครงการขุดลอกคลอง สายกือนี -      
กาแลกือแย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 1,900,000.00 

2. โครงการปรับปรุงระบบประปาเทศบาล
ต าบลต้นไทร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 350,000.00 

3. โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล 4 
ห้องเรียน 2 ห้องน้ า 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 3,245,000.00 

ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

4. โครงการจัดสรรเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาล 

ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

 3,514,800.00 

5. โครงการจัดสรรเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการใน
เขตเทศบาล 

ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

 1,536,000.00 

6. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส 

ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

 40,000.00 

7. โครงการมอบเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

 24,000.00 

8. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาล 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ

 2,952,000.00 
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วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

9. โครงการฝึกอบรมและการจัดการเรียน
การสอนอัล-กุรอาน (กีรออาตี) 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

 800,000.00 

10. โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้มี
คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

 20,000.00 

11. โครงการสานสัมพันธ์ครูและผู้ปกครอง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลต้นไทร 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

 60,000.00 

12. โครงการจัดงานวันส าคัญต่างๆ ของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลต้นไทร 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

 20,000.00 

13. โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

 313,600.00 

14. โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่
เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลต าบลต้นไทร 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา

 150,000.00 
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ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

15. สนับสนุนสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลต าบลต้นไทร 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
, ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

 200,000.00 

16. โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและวัสดุ
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
, ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

 50,000.00 

17. โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ เช่น 
โรคติดต่อที่มีน้ าและอาหารเป็นสื่อ,
โรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะน าโรค,โรคเรื้อน 
และอ่ืนๆ ฯลฯ 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
, ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

 20,000.00 

18. โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบการ
ให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินด้วย
รถพยาบาล 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
, ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

 30,000.00 

19. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

 27,520.00 

20. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาล 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก

 27,520.00 
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การศึกษา 

21. ค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

 19,200.00 

22. ค่าเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต้นไทร 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

 19,200.00 

23. ค่าจัดซื้อสื่อการเรียนเชิงสัญลักษณ์ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

 10,000.00 

24. โครงการจัดกิจกรรมสีศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลต้นไทร 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

 50,000.00 

25. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้นไทร 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

 50,000.00 

26. โครงการสานสัมพันธ์ครูและผู้ปกครอง
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้นไทร 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

 60,000.00 
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27. โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต้นไทร 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

 256,000.00 

28. ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต้นไทร 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

 10,000.00 

29. ค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

 12,800.00 

30. ค่าหนังสือเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต้นไทร 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

 12,800.00 

31. ค่าอุปกรณการเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลต้นไทร 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

 12,800.00 

32. ค่าอุปกรณ์การเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต้นไทร 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

 12,800.00 

33. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,  108,800.00 
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บริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลฯ กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

34. ค่าอาหารเสริม (นม) ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

 1,659,500.00 

35. โครงการป้องกันโรคเรื้อนและโรงต่างๆ 
ท่ีีเกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
, ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

 10,000.00 

36. โครงการฝึกอบรมกลุ่มอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
, ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

 30,000.00 

37. โครงการฝึกอบรมของผู้ประกอบการ
ร้านอาหารและแผงลอย 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
, ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

 20,000.00 

38. โครงการพัฒนาและฟ้ืนฟูศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
, ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

 40,000.00 

39. โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งให้เกิด
ชุมชนต้นแบบด้านการดูแลรักษาความ

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
, ส่วนสาธารณสุข, กอง

 30,000.00 
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สะอาด และการบริหารจัดการขยะ สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

40. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

 30,000.00 

41. โครงการอบรมพัฒนาศ กยภาพสภาเด็ก
และเยาวชน 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

 40,000.00 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

42. โครงการจัดเวทีประชาคม และทบทวน
แผน 

ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

 30,000.00 

43. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันสาธารณภัยให้กับประชาชน 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

 20,000.00 

44. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

 30,000.00 

45. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
, ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

 30,000.00 

46. โครงการปรับปรุงแผนชุมชนและพัฒนา
คณะกรรมการชุมชน 

ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

 30,000.00 

47. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศัยกภาพขอ
งกล่ีมอาชีพกลุ่มสตรี และทัศนศึกษาดูงาน 

ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านัก

 150,000.00 
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สวัสดิการสังคม 

ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

48. โครงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมดูแล
รักษาตลาดสด และซุ้มร้านค้าชุมชน 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
, ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

 30,000.00 

49. โครงการส่งเสริมอาชีพตาม หลักทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

 100,000.00 

ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

50. โครงการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

 20,000.00 

51. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รักษา
สิ่งแวดล้อมภายในเขตเทศบาล 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 30,000.00 

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

52. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

 200,000.00 

53. โครงการจัดบรรยายธรรม ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

 30,000.00 

ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
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54. อบรมสัมมนาและเดินทางไป ทัศน
ศึกษาดูงานภายในและนอกราชอาณาจักร
ของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

 250,000.00 

55. เดินทางไปราชการเพ่ือประชุมอบรม
สัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ของคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

 180,000.00 

56. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและ
ทัศนศึกษาดูงานครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากร
ทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

 70,000.00 

57. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
ครูผู้สอนอัล-กุรอาน (กีรออาตี) และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

 30,000.00 

58. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
กองคลัง 

ส่วนการคลัง, กองคลัง, ส านัก
คลัง 

 30,000.00 

59. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
กองการศึกษา 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

 50,000.00 

60. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
, ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

 30,000.00 

61. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง  40,000.00 
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กองสวัสดิการสังคม สวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

62. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
กองช่าง 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 30,000.00 

63. โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

 100,000.00 

64. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
ของส านักปลัดเทศบาล 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

 30,000.00 

65. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
ของกองคลัง 

ส่วนการคลัง, กองคลัง, ส านัก
คลัง 

 10,000.00 

66. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
ของกองการศึกษา 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

 30,000.00 

67. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
, ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

 150,000.00 

68. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
ของกองสวัสดิการสังคม 

ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

 15,000.00 

69. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
ของกองช่าง 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 150,000.00 

70. โครงการจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 

 7,500.00 
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อบต. 

71. โครงการจ้างเหมาบริการของส านัก
ปลัดเทศบาล 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

 444,000.00 

72. โครงการจ้างเหมาบริการของกองคลัง ส่วนการคลัง, กองคลัง, ส านัก
คลัง 

 324,000.00 

73. โครงการจ้างเหมาบริการของกอง
การศึกษา 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

 612,000.00 

74. โครงการจ้างเหมาบริการของกอง
สาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
, ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

 1,668,000.00 

75. โครงการจ้างเหมาบริการของกอง
สวัสดิการสังคม 

ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

 216,000.00 

76. โครงการจ้างเหมาบริการของกองช่าง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 432,000.00 

77. โครงการจัดการเลือกตั้ง ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

 400,000.00 

รวม 23,772,840.00 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2562 
เทศบาลต าบลต้นไทร บาเจาะ จ.นราธิวาส 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น 
งบ 

ประมาณ 
คิดเป็น 

จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น 
งบ 

ประมาณ 
คิดเป็น 

จ านวน 
โครงการ 

คิด
เป็น 

งบ 
ประมาณ 

คิดเป็น 

จ าน
วน 

โครง
การ 

คิด
เป็น 

งบ 
ประมาณ 

คิด
เป็น 

จ านวน 
โครงกา

ร 

คิด
เป็น 

งบ 
ประมาณ 

คิด
เป็น 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 33.0 14.67 42,806,000 49.75 3.0 3.90 
5,495,000.

00 
23.11 2.0 8.00 

4,827,330.
84 

32.21 2.0 8.33 
4,827,33

0.84 
32.22 2.0 

10.0
0 

4,827,330.
84 

56.0
9 

2.ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 102.0 45.33 30,992,940 36.02 38.0 49.35 
12,279,340

.00 
51.65 8.0 32.00 

6,385,109.
00 

42.61 7.0 
29.1

7 
6,385,90

9.00 
42.63 4.0 

20.0
0 

1,514,909.
00 

17.6
0 

3.ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

15.0 6.67 1,189,500 1.38 6.0 7.79 290,000.00 1.22 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 

4.ด้านการวางแผน การส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรม และการ
ท่องเที่ยว 

7.0 3.11 335,000. 0.39 2.0 2.60 130,000.00 0.55 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 

5.ด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 

5.0 2.22 310,000 0.36 2.0 2.60 50,000.00 0.21 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 

6.ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

24.0 10.67 2,390,000 2.78 2.0 2.60 230,000.00 0.97 1.0 4.00 
199,885.0

0 
1.33 1.0 4.17 

199,885.
00 

1.33 1.0 5.00 199,885.00 2.32 

7.ด้านการบริหารจัดการตามหลกั   
ธรรมาภิบาล 

39.0 17.33 
8,018,200.

00 
9.32 24.0 31.17 

5,298,500.
00 

22.29 14.0 56.00 
3,572,411.

52 
23.84 14.0 

58.3
3 

3,567,71
1.52 

23.82 13.0 
65.0

0 
2,064,411.

52 
23.9

9 

รวม 225.0   
86,041,64

0.00 
  77.0   

23,772,84
0.00 

  25.0   
14,984,73

6.36 
  24.0   

14,980,
836.36 

  20.0   
8,606,536.

36 
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