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ส่วนท่ี 1 บทน า 

1. ความส าคัญของการตดิตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมี
จุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิด และหลักการติดตาม
และประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกัน  อย่างเหมาะสม จะช่วยให้ ผู้บริหารท้องถิ่น 
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตาม
แผนงาน โครงการได้อย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลต าบลต้นไทร จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
   1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนา  เทศบาลต าบล
ต้นไทร หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
รวมทัง้งบประมาณในการด าเนินงาน 
   2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลต าบลต้นไทร ตรวจสอบ         
ดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ  และคุณภาพตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
   3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
   4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลต าบลต้นไทร ว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบ
และก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 -2565)   โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่ งอาจเกิดจาก ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล              
ปลัด/รองปลัดเทศบาลต าบลต้นไทร หัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรของเทศบาลต าบลต้ นไทร  
สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้อง        
กับสภาพพ้ืนสภาพแวดล้อมในสังคม ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจ ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
ต้นไทร   
   บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป  เพ่ือให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความ
สุขุมรอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิด
จุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ 
ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับ ให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้ มีส่วนได้
เสียในเทศบาลต าบลต้นไทร  ให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุง
และเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาเทศบาลต าบลต้นไทร โดยการติดตาม        
และประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเปูาหมายและ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล     
      การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปูาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
   1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลต าบลต้นไทร  ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น  มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
   2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
   3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงานโครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของเทศบาลต าบลต้นไทร 
   4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลต้นไทร 
   5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของ ผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัด หัวหน้าส านักปลัด/
ผู้อ านวยการกองของเทศบาลต าบลต้นไทร ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ ให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลต้นไทรหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
   6. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล      
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561   ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้     
   (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
   (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น     
   (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน       
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน    
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
   (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

   3.1 การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
   1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวนสามคน  
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   2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวนสองคน   
   3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวนสองคน  
   4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวนสองคน  
   5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวนสองคน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลต้นไทร ต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลต าบลต้นไทร 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วง
เวลาที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น        
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 

   3.2 การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลต้นไทร              
ได้ก าหนดการแบ่งข้ันตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลต าบลต้นไทร ดังนี้ 
  3.2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้น าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี
ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มา
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  3.2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม 
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  3.2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  3.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย          
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix   การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพ้ืนที่เทศบาลต าบลต้นไทร 
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  3.2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  โดยรายงาน    
ตามแบบท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมี
หลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลต าบลต้นไทร ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียน
เป็นรายงานเชิงเทคนิคประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
  3.2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบล ต้นไทรต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาเทศบาลและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลต้นไทร        
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  3.2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลต้นไทร  หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจ     
ในส านัก กอง ฝุายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป          
ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชา  ก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

  3.3 การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลต้นไทรมีอ านาจหน้าที่     
ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น      
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาเทศบาลและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลต าบลต้นไทร โดยอย่างน้อย   
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

ธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

สภาเทศบาล รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลตนไทรทราบในท่ีเปิดเผย
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล     
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลต้นไทรใช้ในการเก็บข้อมูล การติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการ
สร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่  แบบสอบถาม ( Questionnaires)            
แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป 
อ านาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลต าบลต้นไทร รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้ง    เกณฑ์มาตรฐาน แบบ
ต่างๆ ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไข แล้วจึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
   4.1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลต้นไทรก าหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  4.1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลต้น
ไทรอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา
ทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในก าหนดเวลา เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ สภาเทศบาล/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  4.1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลต้นไทร 
  4.1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในเทศบาลต าบลต้นไทรมาปฏิบัติงาน 
  4.1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณที่ผ่านมา 
  4.1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบล  ต้นไทร ซึ่งสามารถวัด
ได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  4.1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
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  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลต าบลต้นไทร ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึงอ าเภอ    
บาเจาะและจังหวัดนราธิวาสด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์ รวม
ของจังหวัดเดียวกัน  
   4.2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลต้นไทรก าหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  4.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  4.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเ พ่ือการติ ดตาม               
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเปูาหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น 
อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record)    
สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลต าบลต้นไทรข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม     
ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
   4.3. ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลต้นไทรก าหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  4.3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและ
วัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด 
จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น 
  4.3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์
เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด      
โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal 
or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการ
สัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มี
พิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   4.3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลต้นไทร ใช้การสังเกตเพ่ือเฝูาดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลต้นไทร          
มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต  
   (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน  
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   (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง 
(Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้
เสียในเทศบาลต าบลต้นไทร   
  4.3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล  ต้นไทร คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลต้นไทรจะมีการบันทึก การส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้  
เป็นหลักฐาน 
  4.3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปูาประสงค์ 
ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลต้นไทร 

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล      
   การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 
   5.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
   5.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเปูาหมายอย่างทันท่วงที           
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
   5.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   5.4 สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา
ต่าง ๆ ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้
ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
   5.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและ
รับผิดชอบโครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
   5.6 การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด หัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง/
ฝุายต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลต้นไทร สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ 
ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
   5.7 ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลต าบลต้นไทรแต่ละคน แต่ละกอง/ ฝุายต่าง ๆ    
มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เปูาหมาย  ของเทศบาลต าบลต้นไทร
เกิดความส าเร็จตามเปูาหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   5.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลต าบลต้นไทร 
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ส่วนท่ี 2 การติดตามและประเมินผล 
 
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563       

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา     
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลต้นไทร เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดระยะเวลา 5 ปี 
พ.ศ. 2561- 2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลต าบลต้นไทร ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และ
แนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลต้นไทร ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา       
ในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดนราธิวาส อ าเภอบาเจาะ และแผนชุมชนเทศบาลต าบลต้นไทร  
     แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลต้นไทร มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. วิสัยทัศน์ (Vision) 
“น าพาเทศบาลต าบลต้นไทร ไปสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน” 

2. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน      
     ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
     ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
     ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
     ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล    

3. พันธกิจ ประกอบด้วย 
     พันธกิจที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจรและผัง
เมืองชุมชนเทศบาล 
     พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมอาชีพ สวัสดิการสังคม การจัดการศึกษา การปฏิบัติงานของศูนย์
ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด การกีฬา นันทนาการ และการสาธารณสุข 
     พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน การปูองกันและและ
บรรเทาสาธารณภัย ตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
     พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน เพื่อรองรับประชาคมอาเซี่ยน สนับสนุน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
     พันธกิจที่ 5 อนุรักษ์ ฟื้นฟู สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ การก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และการใช้พลังงานทดแทน 
     พันธกิจที่ 6 อนุรักษ์ ฟื้นฟูจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ท านุบ ารุง
ศาสนา และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
     พันธกิจที่ 7 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 
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4. เป้าประสงค์ 

1. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ระบบจราจรและผังเมือง 
ชุมชนเทศบาลได้มาตรฐาน 
      2. ประชาชนมีอาชีพ รายได้ที่มั่นคง บริการด้านสวัสดิการสังคม การศึกษา ตลอดทั้งการ 
การกีฬา  นันทนาการ และการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 
      3. ประชาชนมีส่วนร่วมตามระบบประชาธิปไตย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ตลอดถึงการปฏิบัติงานด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ 
      4. ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน ผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างยั่งยืนสู่ประชาคมอาเซียน
และยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
      5. มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบการจัดการขยะ น้ าเสีย      
สิ่งปฏิกูล และการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน 
      6. สืบสานประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท านุบ ารุงศาสนา       
ให้คงอยู่สืบไป และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
      7. การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

5. ตัวชี้วัด 
1. มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปการ สาธารณูปโภค ระบบจราจร เพิ่มขึ้น 

และมีการจัดท าผังเมืองชุมชนเทศบาลได้มาตรฐาน 
       2. มีการส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ การบริการด้านสวัสดิการสังคม ส่งเสริมด้าน
การศึกษา ตลอดจนมีการแก้ไขและปูองกันปัญหายาเสพติด การกีฬา นันทนาการ และสาธารณสุขเพ่ิมขึ้น 
       3. มีการให้ความรู้และความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ้น 
       4. มีการส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้นและยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
       5. มีการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบการจัดการขยะ 
สิ่งปฏิกูลและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพ่ิมขึ้น 
       6. มีการสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท านุบ ารุงศาสนา 
และมีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น 
       7. มีการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลเพิ่มข้ึน 

6. ค่าเป้าหมาย 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานครอบคลุมทุกพื้นที่ 
2. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้ท่ีมั่นคงและยั่งยืน 
3. ประชาชนมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. การส่งเสริมการค้า การลงทุน ผลิตภัณฑ์ชุมชน การท่องเที่ยวในท้องถิ่นอย่างมั่นคง   
    และยั่งยืน สู่ประชาคมอาเซียน 
5. ประชาชนร่วมอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า 
6. ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบสานจารีตประเพณี คงอยู่สืบไป 
7. การบริหารจัดการขององค์กรด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ  
    และตอบสนองความต้องการของประชาชน 
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7. กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1 บุกเบิก สร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน  
         ระบบระบายน้ า 
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างและปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
กลยุทธ์ที่ 3 จัดท าผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมือง และผังต าบล 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
กลยุทธ์ที่ 5 จัดให้มีไฟฟูาและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง 
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้กับประชาชน 
               ในท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาส 
               ทางสังคม 
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุน 
         ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
กลยุทธ์ที่ 10 ส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย การกีฬาและนันทนาการ 
กลยุทธ์ที่ 11 ส่งเสริมการปูองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนา 
           ด้านการสาธารณสุข 
กลยุทธ์ที่ 12 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อรองรับ 
           การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
กลยุทธ์ที่ 13 ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง 
           ระบอบประชาธิปไตย 
กลยุทธ์ที่ 14 พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
           ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 15 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบ 
           เรียบร้อยในท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 16 ส่งเสริมให้ผู้น าศาสนาเข้ามามีบทบาทเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแก้ไข 
           ความสงบเรียบร้อย 
กลยุทธ์ที่ 17 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่นและเมืองชายแดน  
           เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
กลยุทธ์ที่ 18 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 19 ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 20 พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
                 เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
กลยุทธ์ที่ 21 ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ 
กลยุทธ์ที่ 22 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 23 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตส านึกในการร่วมกันอนุรักษ์ 
           ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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กลยุทธ์ที่ 24 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง 
กลยุทธ์ที่ 25 จัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย 
กลยุทธ์ที่ 26 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 
กลยุทธ์ที่ 27 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ที่ 28 ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น และปูชนียบุคคล 
กลยุทธ์ที่ 29 เสริมสร้างท านุบ ารุงรักษาศาสนาตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 30 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 31 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน 
           และประชาชน 
กลยุทธ์ที่ 32 พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร 
กลยุทธ์ที่ 33 พัฒนา ปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ 
           ในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ที่ 34 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 35 ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว 
           และมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 36 ส่งเสริมและสร้างทัศนะคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน 
กลยุทธ์ที่ 37 พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด าเนินงาน 
           ขององค์กร เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
กลยุทธ์ที่ 38 ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง 
           ระบอบประชาธิปไตย 
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1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น           
    แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  (เฉพาะปี พ.ศ. 2563) 
  

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
 

โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

1. ด้านโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

1. แผนงานเคหะและชุมชน 28 110,295,000 4 1,766,000 

2. ด้านงานสง่เสริม
คุณภาพชีวิต 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
2. แผนงานการศึกษา 
3. แผนงานสาธารณสุข 
4. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
5. แผนงานเคหะและชุมชน 
6. แผนงานศาสนา วฒันธรรม
และนนัทนาการ 
7. แผนงานงบกลาง 

77 15,360,060 17 15,500,500 

3. ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

1. บริหารงานทั่วไป 
2. แผนงานรักษาความสบ
ภายใน 

9 1,007,020 1 680,000 

4. ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทนุ
พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

1. แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
2. แผนงานศาสนา วฒันธรรม
และนนัทนาการ 

2 160,000 1 80,000 

5. ด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. แผนงานสาธารณสุข 
2. แผนงานเคหะและชุมชน 

6 300,000 0 0 

6. ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

1. แผนงานศาสนา วฒันธรรม
และนนัทนาการ 

9 2,760,000 5 1,764,000 

7.ด้านการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมภิ
บาล 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
2. แผนงานการศึกษา 
3. แผนงานสาธารณสุข 
4. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
5. แผนงานเคหะและชุมชน 
 

24 3,881,000 12 2,692,000 

รวม 153 133,586,060 40 21,802,550 
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1.3 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563         
     ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563         
(เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นทีไ่ม่ได้ด าเนินการจริง) 
  

ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างซุ้ม
เฉลิมพระเกียรติประดับ
สะพานลอย เทศบาล
ต าบลต้นไทร 

0 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
ราชกาล ที่ ๑๐ 

กว้าง ๑.๓๐ ม. ยาว 
๒๕.๖๓ ม. 

2 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการวันส าคัญต่างๆ 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลต้นไทร 

0 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อจัดแสดง
กิจกรรมต่างๆให้กับ
เด็กในเขตเทศบาล 

จัดกิจกรรมให้เด็ก
นักเรียน ศพด. 
เทศบาลต าบลต้น
ไทร 

3 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรมแก่
เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลต าบลต้นไทร 

0 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อพัฒนาส่งเสรมิ
เยาวชนในเขต
เทศบาลให้มี
คุณภาพ 

เด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาลต าบล 
ต้นไทร 

4 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษแก่เด็กและ
เยาวชนช่วงปิดภาคเรยีน 

0 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อจัดกิจกรรม
ทางการศึกษา ช่วง
ปิดภาคเรียนให้กับ
เด็ก เยาวชนใน
ท้องถิ่น 

เด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาลต าบล
ต้นไทร 

5 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการวันส าคัญต่างๆ 
ของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต้นไทร 

0 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อจัดกิจกรรมวัน
ส าคัญให้แกเ่ด็ก
นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลฯ 

เด็กนักเรยีนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต้น
ไทร 

6 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า (กลุ่มเปาูหมาย
สัตว์เลี้ยงประเภทแมว) 

0 ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพื่อปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า(กลุ่มแมว) 
ในเขตเทศบาล 

สัตว์เลี้ยงแมวทั้งที่มี
เจ้าของและไม่มี
เจ้าของในพื้นที ่
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

7 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมความ 
เข้มแข็งให้เกิดชุมชน
ต้นแบบ ด้านการดูแล
รักษาความสะอาด การ
บริหารจดัการด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม 

0 ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพื่อให้มีชุมชน
ต้นแบบด้านการ
รักษาความสะอาด 
และสิ่งแวดล้อม 

ชุมชนในเขต
เทศบาลต าบลต้น
ไทร 

8 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูสู้งอาย ุผู้
พิการ 

0 ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

เพื่อส่งเสริมพัฒนา
อาชีพให้กับผู้สูงอายุ 
และผู้พิการ 

ผู้สูงอาย ุและเด็ก
ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาล 

9 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการปรับปรุงแผน
ชุมชนและพัฒนา
คณะกรรมการชุมชน 

0 ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

เพื่อปรับปรุงแผน
ชุมชนให้ตรงกับ
ความต้องการของ
ประชาชน 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

10 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการจดัเวที
ประชาคมเมือง 

0 ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

เพื่อเปิดเวทีรับฟัง
ความคิดเห็นของ
ประชาชนในการ
เสนอปัญหาต่างๆ 

จัดประชุมประชาคม
ให้กับประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบล
ต้นไทร 

11 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงกรฝึกอบรมการ
ดูแลสุขภาพผู้พิการ
เทศบาลต าบลต้นไทร 

0 ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

เพื่อให้ผู้พิการมี
ความรู้เกี่ยวกับการ
ดูแลรักษาสุขภาพ
ของตนเองและผู้อื่น 

จัดอบรมให้ความรู้
ให้แก่ผู้พิการในเขต
เทศบาลต าบลต้น
ไทร 

12 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการแข่งขันกีฬา 
ต้านยาเสพติดเทศบาล
ต าบลต้นไทร 

0 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อจัดการแข่งขัน
กีฬาเช่ือม
ความสัมพันธ์
ระหว่างชุมชนต่างๆ 
ของเทศบาล 

จัดการแข่งขันกีฬา
สากล และกีฬา
พื้นบ้านต่างๆ 

13 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกทักษะการ
เล่นกีฬาฟุตบอล 

0 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้เยาวชนมี
ทักษะการเล่น 
ฟุตบอลที่ดีขึ้น 

จัดโครงการ
ฝึกอบรมทักษะการ
เล่นกีฬาฟุตบอล
ให้กับเยาวชนในเขต
เทศบาลฯ 

14 ด้านการจดัระเบียบ
ชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการจดัการเลือกตั้ง 0 ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้งผู้บรหิาร
และสมาชิกสภาฯ 

ประชาชนผู้มสีิทธิ
เลือกตั้งในพ้ืนท่ี 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

15 ด้านการจดัระเบียบ
ชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยให้กับ
ประชาชน 

0 ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีส่วนร่วมและ
ช่วยเหลือทาง
ราชการในการ
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

ฝึกอบรมให้ความรู้
แก่ประชาชน อย่าง
น้อย ๑ ครั้ง 

16 ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการพัฒนา 
ปรับปรุง ซ่อมแซมดูแล
รักษาตลาดสดและซุ้ม
ร้านค้าชุมชน 

0 ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพื่อซ่อมแซมโครง
เหล็ก เต้นท์พร้อม
จัดหาเปลี่ยนผ้าใบ
เต้นท์ผืนใหม ่

อาคารตลาดสด 
และซุ้มร้านค้าชุมชน
ในเขตเทศบาล 

17 ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการคุม้ครอง ดูแล 
บ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

0 ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพื่อคุ้มครอง ดูแล
บ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
ในเขตเทศบาล 

อาสาสมัคร
สาธารณสุขฯ และ
สมาชิก อถล. 

18 ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์รักษาสิ่งแวดล้อม
ภายในเขตเทศบาล 

0 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ในเขตเทศบาล
ต าบลต้นไทร 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
ชุมชนในเขต
เทศบาลต าบลต้น
ไทร 

19 ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ 

โครงการจดักิจกรรมพิธี
ทางศาสนา 

0 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อจัดกิจกรรมพิธี
ทางศาสนา เช่น 
กิจกรรมละศลีอด 
อาซูรอฯ 

จัดกิจกรรมพิธีทาง
ศาสนา เช่น 
กิจกรรมละศลีอด 
อาซูรอฯ 

20 ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ 

โครงการตาดีกาสัมพันธ์ 0 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อจัดกิจกรรม
เชื่อมความสมัพันธ์
ระหว่างโรงเรียนตา
ดีกาในเขต เทศบาล
ต าบล ต้นไทร 

จัดกิจกรรมให้แก่
เด็กนักเรยีนโรงเรียน
ตาดีกา ในเขต
เทศบาลฯ 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

21 ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ 

โครงการจดักิจกรรมพิธี
ทางศาสนา 

0 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อจัดกิจกรรมทาง
ศาสนา เช่น 
กิจกรรมละศลีอด 
อาซูรอ ฯลฯ 

จัดกิจกรรมให้
ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลต้น
ไทร 

22 ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

โครงการตาดีกาสัมพันธ์ 0 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อจัดการแข่งขัน
กีฬา การแสดงบน
เวทีและกิจกรรม
อื่นๆ ให้แก่เด็ก
นักเรียนโรงเรียน ตา
ดีกา 

จัดกิจกรรมให้แก่
เด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาลต าบล
ต้นไทร 

23 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลักธรร
มาภิบาล 

โครงการฝึกอบรม
บุคลากรท้องถิ่น ตาม
แผนการฝึกอบรมของ
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

0 ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อพัฒนาองค์
ความรู้ให้แก่
ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล และ
พนักงานเทศบาล 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล และ
พนักงานเทศบาล
เข้ารับการฝึกอบรม 

24 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลักธรร
มาภิบาล 

โครงการสร้างเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ใน
ส านักงาน 

0 ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสร้างเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ให้การ
ท างานมีความ
รวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

สร้างเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ภายใน
ส านักงานเทศบาล
ต าบลต้นไทร 

25 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลักธรร
มาภิบาล 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม ส านักปลัด 

0 ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อซ่อมแซม
ครุภณัฑ ์พัสดุ และ
ทรัพย์สิน ให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได ้

บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมครภุณัฑ ์
และทรัพยส์ินอ่ืนๆ 
ของเทศบาลต าบล
ต้นไทร 

26 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลักธรร
มาภิบาล 

โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพครผูู้สอนอลักุ
รอาน หลักสตูรกรีออาตี
และบุคลากรที่เกีย่วข้อง 

0 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อเพ่ิมความรู ้และ
ทักษะการสอนอัลกุ
รอานให้แก่
ครูผูส้อนอัลกุรอาน
และบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 

จัดอบรมให้แก ่
ครูผูส้อนอัลกุรอาน 
หลักสตูรกีรออาตี 
และบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 

27 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลักธรร
มาภิบาล 

โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพและศึกษาดู
งานบุคลากรทาง
การศึกษา 

0 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อเพ่ิมความรู้
ความสามารถของ
บุคลากรทาง
การศึกษา 

จัดฝึกอบรมและน า
บุคลากรทางศึกษา
ไปศึกษาดูงาน 
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1.4 ผลที่ได้จากการด าเนินงาน         
     ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563         
(เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นทีไ่ด้ด าเนินการจริง)  
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรั้ว
พร้อมประตูโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต้นไทร 

653,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อความปลอดภัยของ
เด็กนักเรยีน และความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
ของโรงเรียนอนุบาลฯ 

ยาว ๑๐๗.๐๐ 
ม. สูง ๑๕๐ ม. 

2 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการต่อเติมอาคาร
ละหมาดเทศบาลต าบล
ต้นไทร 

460,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อต่อเติมอาคาร
ละหมาดให้เสร็จ
สมบูรณ ์

รั้วสแตนเลส 
ยาว ๓๘.๐๐ ม. 
สูง ๐๖๐ ม. 
โดมสแตนเลส 
ฐานกว้าง ๒.๕๐ 
ม. สูง ๔.๐๐ ม. 
กันสาด กว้าง 
๓.๐๐ ม. ยาว 
๑๐.๓๐ ม. มี
พื้นที่ ๓๐.๓๐ 
ตร.ม. 

3 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการเปลี่ยนโคมไฟ 
เป็น LED 

353,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อประหยดัค่าไฟและ
ความปลอดภัยของ
ประชาชน 

จัดซื้อโคมไฟ 
LED จ านวน 
๒๐ หลอด 

4 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงระบบ
ผลิตน้ าประปาผิวดิน 
ขนาดใหญ่มาก 

300,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อปรับปรุงระบบผลิต
น้ าประปาให้มคีุณภาพดี
ยิ่งข้ึน 

ปรับปรุงระบบ
ประปา จ านวน 
๑ ชุด 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

5 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

4,023,750.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ประทานอาหารกลางวัน 

อาหารกลางวัน
ส าหรับนักเรียน 

6 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
อนุรักษ์ธรรมชาต ิและ
สิ่งแวดล้อมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลต้นไทร 

10,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อจัดกิจกรรรมส่งเสริม
และพัฒนาผูเ้รียนให้แก่
เด็กนักเรยีนศูนย ์

จัดกิจกรรม
ให้แกเ่ด็ก
นักเรียนศูนยฯ์ 

7 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาล ต้นไทร 

76,250.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อจัดกิจกรรมทัศน
ศึกษาแหล่งเรยีนรู้ให้แก่
เด็กนักเรยีนโรงเรียน
อนุบาล 

เด็กนักเรยีน
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต้นไทร 

8 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการสานสมัพันธ์ครู
และ ผู้ปกครองโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต้นไทร 

20,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างคร ูผู้ปกครอง
และเด็กนักเรยีน
โรงเรียนอนุบาล 

คร ูผู้ปกครอง 
และเด็กนักเรยีน
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต้นไทร 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

9 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการจ้างคนจา้งงาน
รักษาความสะอาด 

1,668,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

10 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

40,000.00 ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , 
ส านัก
สาธารณสุข 

เพื่อเด็กและเยาวชน
ทราบถึงปัญหายาเสพ
ติด 

จัดกิจกรรมการ
ปูองกันแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ
ให้แก่เด็ก
โรงเรียน สังกัด 
สพฐ. 

11 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนาปรับปรุง
รถพยาบาลฉุกเฉินและ
ระบบบริการทาง
การแพทย์ 

9,000.00 ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , 
ส านัก
สาธารณสุข 

เพื่อให้เกิดการพัฒนา 
ปรับปรุงยกระดับการ
ให้บริการได้มาตรฐาน 

พัฒนาปรับปรุง
ระบบการ
ให้บริการรถ
ฉุกเฉิน จ านวน 
๑ คัน 

12 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการหรือกิจกรรม 
ด้านการส่งเสริมปูองกัน
โรคตดิต่อ 

30,000.00 ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , 
ส านัก
สาธารณสุข 

เพื่อจัดกิจกรรมด้านการ
ส่งเสริมด้านการปูองกัน
โรคตดิต่อ 

ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

13 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการรองรับเก็บขน
ขยะ เพื่อน าไปก าจดั ณ 
สถานท่ีก าจัดขยะ
เทศบาลเมืองนราธิวาส 

93,000.00 ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , 
ส านัก
สาธารณสุข 

เพื่อเป็นค่าก าจัดขยะ
ให้แก่หน่วยงานเทศบาล
เมืองนราธิวาส 

การก าจัดขยะไป
ทิ้งที่เทศบาล
เมืองนราธิวาส 

14 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการครอบครัวสุข
สันต์เทศบาลต าบลต้น
ไทร 

40,000.00 ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวสัดิการ
สังคม 

เพื่อสร้างครอบครัวที่
เข้มแข็งและอบอุ่น 

จัดโครงการ
ครอบครัวสุข
สันต์ให้กับ
ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล
ต้นไทร 

15 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมพัฒนา 
ศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชน 

40,000.00 ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวสัดิการ
สังคม 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
สภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลต าบลต้นไทร 

อบรมให้แก่สภา
เด็กและเยาวชน
เทศบาลต าบล
ต้นไทร 

16 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 3,826,800.00 ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวสัดิการ
สังคม 

เพื่อจัดสรรเบีย้ยังชีพ
ให้แก่ผู้สูงอาย ุ

จัดสรรเบีย้ยัง
ชีพให้แก่
ผู้สูงอาย ุ

17 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,536,000.00 ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวสัดิการ
สังคม 

เพื่อจัดสรรเบีย้ยังชีพ
ให้แก่ผู้พิการ 

จัดสรรเบีย้ยัง
ชีพให้แก่ผู้พิการ 

18 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ 24,000.00 ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวสัดิการ
สังคม 

เพื่อจัดสรรเบีย้ยังชีพ
ให้แก่ผู้ปุวยเอดส ์

จัดสรรเบีย้ยัง
ชีพให้แก่ผู้ปุวย
เอดส ์
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

19 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

4,023,750.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่ออุดหนุนค่าอาหาร
ลางวันให้แก่เด็กนักเรียน
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ใน
เขตเทศบาลต าบล ต้น
ไทร 

เด็กนักเรยีน
โรงเรียนสังกัด 
สพฐ.ในเขต
เทศบาล 

20 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต้นไทร 

20,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อให้เด็กได้ออกก าลัง
กายด้วยการเล่นกีฬา 
และ สร้างความสามัคคี
ในหมู่คณะ 

จัดแข่งขันกีฬา
ให้แก่เด็ก
นักเรียน
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลฯ 

21 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
กิจกรรมกีฬาสีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลต้นไทร 

20,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อให้เด็กได้ออกก าลัง
กาย สร้างความสามคัคี
ในหมู่คณะ 

จัดแข่งขันกีฬา
ให้แก่เด็ก
นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 

22 ด้านการจดัระเบียบ
ชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการจดัท าแผนที่
ภาษี 

680,000.00 ส่วนการคลัง, 
กองคลัง, ส านัก
คลัง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าแผนที่ภาษีของ
เทศบาลต าบล ต้นไทร 

จัดท าแผนที่
ภาษีของ
เทศบาลต าบล
ต้นไทร 

23 ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรม 
และการท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ตามหลักทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียง 

80,000.00 ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวสัดิการ
สังคม 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลต้นไทร 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล
ต้นไทร 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

24 ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ 

โครงการจดับรรยาย
ธรรม 

5,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
ศาสนาให้ประชาชน
เข้าใจและถือเป็น
แนวทางปฏิบัต ิ

จัดกิจกรรม
บรรยายธรรม
ให้แก่ประชาชน
ในเขตเทศบาล 

25 ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ 

โครงการฝึกอบรมและ
จัดการเรียนการสอนอัล
กุรอาน (กีรออาตี) 

777,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อให้เด็กและเยาวชน
สามารถอ่านอัลกุลอาน
ได้อย่างรวดเร็ว และ
ถูกต้อง 

จัดการเรียนการ
สอนอัลกุรอาน 
(กีรออาตี) ให้แก่
เด็กและเยาวชน
ในเขตเทศบาล
ต าบลต้นไทร 

26 ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ 

โครงการจดับรรยาย
ธรรม 

5,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อจัดบรรยายธรรม
ให้แก่ประชาชนในเขต
เทศบาล 

จัดบรรยาย
ธรรมให้แก่
ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล
ต้นไทร 

27 ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

โครงการฝึกอบรมและ
จัดการเรียนการสอนอัล
กุรอาน (หลักสตูรกีรอ
อาตี) 

777,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อจัดการเรียนการ
สอนอัล-กุรอาน 
(หลักสูตรกีรออาตี) 

จัดการเรียนการ
สอนให้แก่เด็ก
และเยาวชนใน
เขตเทศบาลฯ 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

28 ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ 

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมเนื่องในงานวัน
เด็กแห่งชาติและวัน
ส าคัญอื่นๆ 

200,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนกล้าแสดงออก 
และท ากิจกรรมร่วมกัน 

จัดกิจกรรม
ให้แก่เด็กและ
เยาวชนในเขต
เทศบาลต าบล
ต้นไทร 

29 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลักธรร
มาภิบาล 

โครงการจ้างเหมา
บริการ ส านักปลัด 

444,000.00 ส านักปลดั อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสร้างอาชีพให้แก่
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล
ต้นไทร 

30 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลักธรร
มาภิบาล 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการและ 
ฝึกอบรมพัฒนา
บุคลากร ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง ทั้งภายใน
และต่างประเทศ 

200,000.00 ส านักปลดั อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อพัฒนาผู้บริหาร
ท้องถิ่นสมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาลและพนักงาน
จ้างมีประสบการณ์จาก
การอบรมและศึกษาดู
งาน สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดอบรมและน า
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
เทศบาล 
พนักงาน
พนักงานจ้างไป
ในประเทศและ
นอก
ราชอาณาจักร 

31 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลักธรร
มาภิบาล 

โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพดา้น
การปฏิบัติงาน และ
เสรมิสร้างคุณธรรม
จริยธรรม 

259,000.00 ส านักปลดั อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ความรู้และ
พัฒนาศักยภาพของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล และพนักงาน
จ้าง 

ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาล และ
พนักงาน
เทศบาล 

32 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลักธรร
มาภิบาล 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการและ 
ฝึกอบรมพัฒนา
บุคลากรพนักงาน
เทศบาล และพนักงาน
จ้าง 

95,000.00 ส่วนการคลัง, 
กองคลัง, ส านัก
คลัง 

เพื่อพัฒนาพนักงาน
เทศบาลและพนักงาน
จ้างให้มีความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

จัดส่งพนักงาน
เทศบาล 
พนักงานจ้างเข้า
ร่วมอบรม 
สัมมนา 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

33 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลักธรร
มาภิบาล 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการและ 
ฝึกอบรมพัฒนา
บุคลากรพนักงาน
เทศบาล และพนักงาน
จ้าง 

20,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อพัฒนา พนักงาน
เทศบาลและพนักงาน
จ้างให้มีความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดส่งพนักงาน
เทศบาล และ
พนักงานจ้างเข้า
ร่วมอบรม 
สัมมนา 

34 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลักธรร
มาภิบาล 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการและ 
ฝึกอบรมพัฒนา
บุคลากรพนักงาน
เทศบาล และพนักงาน
จ้าง 

20,000.00 ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , 
ส านัก
สาธารณสุข 

เพื่อพัฒนา พนักงาน
เทศบาลและพนักงาน
จ้างให้มีความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดส่งพนักงาน
เทศบาล และ
พนักงานจ้างเข้า
ร่วมอบรม 
สัมมนา 

35 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลักธรร
มาภิบาล 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการและ 
ฝึกอบรมพัฒนา
บุคลากรพนักงาน
เทศบาล และพนักงาน
จ้าง 

20,000.00 ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวสัดิการ
สังคม 

เพื่อพัฒนา พนักงาน
เทศบาลและพนักงาน
จ้างให้มีความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดส่งพนักงาน
เทศบาล และ
พนักงานจ้างเข้า
ร่วมอบรม 
สัมมนา 

36 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลักธรร
มาภิบาล 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการและ 
ฝึกอบรมพัฒนา
บุคลากรพนักงาน
เทศบาล และพนักงาน
จ้าง 

20,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อพัฒนา พนักงาน
เทศบาลและพนักงาน
จ้างให้มีความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดส่งพนักงาน
เทศบาล และ
พนักงานจ้างเข้า
ร่วมอบรม 
สัมมนา 

37 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลักธรร
มาภิบาล 

โครงการจ้างเหมา
บริการ กองคลัง 

324,000.00 ส่วนการคลัง, 
กองคลัง, ส านัก
คลัง 

เพื่อสร้างอาชีพให้แก่
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล
ต้นไทร 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

38 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลักธรร
มาภิบาล 

โครงการจ้างเหมา
บริการ กองการศึกษา 

642,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อสร้างอาชีพให้แก่
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล
ต้นไทร 

39 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลักธรร
มาภิบาล 

โครงการจ้างเหมา
บริการ กองสวัสดิการ
สังคม 

216,000.00 ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวสัดิการ
สังคม 

เพื่อสร้างอาชีพให้แก่
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล 
ต้นไทร 

40 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลักธรร
มาภิบาล 

โครงการจ้างเหมา
บริการ กองช่าง 

432,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อสร้างอาชีพให้แก่
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล 
ต้นไทร 

 

 

1.5 ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  
ส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมีผลกระทบที่อาจท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นไม่มี 

ประสิทธิภาพประสิทธิผลเท่าที่ควร  ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ไม่สามารถบริหารจัดการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของงานหรือโครงการได้ อีกทั้งอาจไม่เชื่อมโยงกิจกรรมหรือโครงการน าไปบรรจุไว้ในข้อบัญญัติ /
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ อันจะท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรมได้และไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่ง
ด้วย  ซึ่งส่วนหนึ่งมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

๑. การขาดข้อมูลที่เชื่อถือได้ ในการวางแผนจ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลต่าง ๆ  เพ่ือน ามา 
พิจารณาก าหนดจุดมุ่งหมายและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะด าเนินงาน แต่ถ้าขณะที่มีการวางแผนนั้น กลุ่มท างานได้
ข้อมูลที่มาจากแหล่งที่เชื่อถือไม่ได้ จะท าให้การวางแผนนั้นเกิดการผิดพลาด ฉะนั้นข้อมูลนับว่าเป็นปัจจัย
ส าคัญในการก าหนดแผนงานเป็นอย่างยิ่งการวางแผนเป็นกระบวนการมองไปข้างหน้า ถ้าผู้บริหารมีแนวโน้มที่
จะท างานในเชิงรับมากกว่าเชิงรุก เขาจะไม่สามารถท าการวางแผนที่ดีได้เลย ฉะนั้นผู้วางแผนจะต้องเป็นบุคคล
ที่มีความคิดริเริ่มและเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นจะได้สามารถมองหามาตรการประเมินและติดตาม       
แผนที่วางไว้ได้อย่างเหมาะสมและเข้าใจการด าเนินงานตามแผนอย่างถูกต้อง 
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๒. การวางแผนเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย การวางแผนอาจจะ 
ท าให้การปฏิบัติการบางกรณีล่าช้าไปได้ แต่ก็เป็นความจริงว่าถ้าเราไม่ใช้เวลาในการวางแผนอย่างพอเพียงแล้ว 
แผนที่ก าหนดขึ้นอาจจะเป็นแผนที่ใช้ไม่ได้ จึงกล่าวได้ว่าการวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้เวลาและค่าใช้จ่ายใน
การรวบรวมการวิเคราะห์ สารสนเทศและการประเมินทางเลือกต่าง ๆ ดังนั้น ถ้าการจัดการไม่จัดงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายอย่างเพียงพอในการวางแผน ไม่ยอมใช้เวลาให้พอเพียงคิดเพียงว่าเสียเวลาสิ้นเปลืองแล้วผลของแผน
ที่จะออกมาดีนั้น ย่อมเป็นไปไม่ได้ 

๓. การด าเนินการภายในองค์กรที่เข้มงวดเกินไปในเรื่องต่าง ๆ จะเป็นอุปสรรคในการน า 
ความคิดริเริ่มและแนวความคิดใหม่ ๆ เข้ามาสู่องค์กร ฉะนั้นผู้วางแผนจ าเป็นต้องมีการยึดหยุ่นการด าเนินการ
ในบางกรณีบ้าง ซึ่งจะน าผลดีมาสู่องค์กร 

๔. การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นข้อจ ากัดในการวางแผนบางครั้ง 
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรธุรกิจต่าง ๆ ทั่วโลกเป็นผลกระทบอย่างต่อเนื่องมาจากความผันผวนทาง
เศรษฐกิจสังคมและการเมือง ฉะนั้นผู้วางแผนไม่สามารถยอมรับเรื่องราวต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ อาจจะน าไปสู่
การต่อต้านจากกลุ่มคนงานและทัศนคติเช่นนี้จะส่งผลต่อกระบวนการวางแผนที่เกิดขึ้นขาดประสิทธิภาพ 

๕. ประสิทธิภาพในการวางแผนอาจมีข้อจ ากัดมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได้ 
เพราะปัจจัยภายนอกบางอย่างยากแก่การท านายและคาดการณ์ เช่น การเกิดสงคราม การควบคุมของรัฐบาล 
หรือภัยธรรมชาติต่าง ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผู้วางแผนไม่สามารถควบคุมได้ก็อาจท าให้การด าเนินงานตามแผนประสบ
ปัญหายุ่งยากได ้

ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลต้นไทร    
  ๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ด าเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพ่ิมใน
ภายหลัง  เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการ
วิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง 
  ๒. โครงการ / กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดด าเนินโครงการ/
กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ และบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม 
  ๓. โครงการ/กิจกรรมที่มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ ควรมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นส าคัญ  
  ๔. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรค านึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของ
ความพร้อมด้านพ้ืนที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน 
การคลังของท้องถิ่นเป็นส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
ภายนอก 
  ๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมของเทศบาลต าบลต้นไทร           
ให้มากขึ้น ทั้งก่อนการด าเนินโครงการ  ระหว่างด าเนินโครงการ  และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ  โดยหาแนวทาง 
วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการด าเนินโครงการของเทศบาลต าบล  
ต้นไทร รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการด าเนินโครงการให้มากข้ึน  
  ๖. ควรมีการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานของเทศบาลต าบลต้นไทร และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
เพ่ือสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพ่ือน าไปสู่แนวทางการก าหนด 
ทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว  
                   ๗. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่าง
ทั่วถึงด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด 
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2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563       
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล          

  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผล  การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และความส าเร็จของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานว่าเป็นไป            
ตามเปูาหมายการพัฒนาทีสอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด   
  การติดตาม (Monitoring) การติดตามนั้น จะท าให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาสามปี ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องในการติดตามได้ เช่น Gant Chart 
ที่จะท าให้หน่วยงานสามารถ ติดตามได้ว่าการด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปีมีการด าเนินการช่วงใด ตรง
ก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้ หรือไม่ แผนด าเนินงานก็จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตามผลการด าเนินงาน   
  การประเมินผล ( Evaluation ) การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จ าเป็นต้องมีเกณฑ์
มาตรฐาน ( Standard criteria ) และตัวชี้วัด ( indicators ) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพ่ือให้เกิดความ
ชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่ส าคัญ ใน 2 ระดับ คือเกณฑ์การ
ประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการและพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบทั้งจุดเด่น หรือจุดด้อย ของงาน/
โครงการอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไขงาน/โครงการนั้น เพ่ือการด าเนินการต่อไปหรือยุติการ
ด าเนินงานโครงการนั้น วิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ
โดยก าหนดรูปแบบแผนที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบว่าการด าเนินกิจกรรม /โครงการ
อยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่ และผลการด าเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้
หรือไม่ โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบระหว่างการด าเนินการกิจกรรมตามแผนงาน /โครงการในขณะที่ท า
การประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงเมื่อด าเนินโครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้  
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้     
  ขั้นตอนที่  1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุม         
เพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผล
โครงการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้     
   1.1 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา อาจก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้   
    1. ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์  แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด  
    2. ความเพียงพอของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหนหน่วยงาน  
    3. ความก้าวหน้ากิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล 
(Monitoring)  
    4. ประสิทธิภาพ  เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากร
ที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ  
    5. ประสิทธิผล เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ  
    6. ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการท า 
กิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดข้ึนจากกิจกรรม  
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    7 .  ก า รป ระ เ มิ น ผลกระทบ เป็ น ก ารศึ กษ าผลที่ ไ ด้ รั บ ร ว มยอด   
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจน าแนวทางทั้งหมดที่ก าหนดมาใช้หรืออาจ
เลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถ 
ประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ 
คณะกรรมการฯ จะพิจารณา 
   1.2 การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจก าหนดแนวทาง ดังนี้   
    1. การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ  
    2. การประเมินผลโครงการหรือการประเมิน  
    3. การประเมินผลกระทบ    
  ขัน้ตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้
ตลอด ระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น   

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ
ประเมินผล โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตาม
และประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ   

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง   

ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะใน รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล           
   ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ก าหนด เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้    
   1. การใช้แบบสอบถาม  
   2. การสัมภาษณ์มีแบบสอบถาม  
   3. การสังเกต หรือการสนทนากลุ่ม 
แบบส าหรับการติดตามและประเมินผล      
  แบบท่ี 1   
  เรื่องที่  1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบ
ประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  เรื่องท่ี 2 แบบประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  เรื่องท่ี 3 แบบประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
แบบประเมินทั้ง 3 เรื่องจะท าการประเมินหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นแล้ว 
  แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
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โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการ
ด าเนินงานในเดือนตุลาคม-ธันวาคม ไตรมาสที่ 1,(เดือนมกราคม - มีนาคม) ไตรมาสที่ 2,(เดือนเมษายน - 
มิถุนายน) ไตรมาสที่ 3 และ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน) ไตรมาสที่ 4 
  แบบท่ี 3  แบบที่ 3/1แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบประเมิน
ตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่
ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
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ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ติดตามและประเมินผล 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
      ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลต้นไทร เป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของชื่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

20 19 95 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 20 100 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      60 53 88.3 
 3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลต้นไทร       10 8 80 
 3.2 ยุทธศาสตร์ของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด       10 8 80 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 8 80 
 3.4 วิสัยทัศน์       5 4 80 
 3.5 กลยุทธ์        5 5 100 
 3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 5 100 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 5 100 
 3.8 แผนงาน       5 5 100 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 5 100 

รวมคะแนน  100 92 92 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
    รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลต้นไทรในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ของเทศบาลต าบลต้นไทร 

20 19 95  

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้ง
ของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ปุาไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 3 100  

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ประชากร  และ ช่ ว งอ ายุ แ ล ะจ า นวน
ประชากร ฯลฯ 

2 2 100  

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม      
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 2 100  

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน 
เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟูา การ
ประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 100  

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) 

2 2 100  

1.6 ข้อมู ล เกี่ ย วกับศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา
ถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่น ๆ 

2 2 100  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 1.7 ข้อมลูเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 
น้ า ปุาไม้ ภเูขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 100  

1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ. 

2 2 100  

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 
วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า 
ร่ วมตั ดสิน ใจ  ร่ วมตรวจสอบ ร่ วมรั บ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล
ต าบลต้นไทร 

3 2 66.6  

รวม 20 19 95  
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1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 15 75  
 2.1 การวิ เ คราะห์ที่ ค รอบคลุมความ

เชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
เทศบาลต าบลต้นไทร นโยบายของผู้บริหาร
ท้ อ ง ถิ่ น  ร ว มถึ ง ค ว า ม เ ช่ื อ ม โ ย ง แ ผ น
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

5 4 80  

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการ
บังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

3 2 66.6  

2.3 การวิ เคราะห์ทางสังคม เช่น ด้าน
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

3 3 100  

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน
รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

3 2 66.6  

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว 
ธ ร ร ม ช า ติ ต่ า ง  ๆ  ท า ง ภู มิ ศ า ส ต ร์ 
กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่
มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

3 2 66.6  

2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน
ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-
Threat (อุปสรรค) 

3 2 66.6  

รวม 20 15 75  
 

 

 

 



34 

 

 

1.3  ยุทธศาสตร์ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร์ 60 51 85  
 3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลต้นไทร 

สอดคล้อ งกั บสภาพสั งคม  เศรษฐกิ จ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่ น  และ เ ช่ือมโยงหลักประชารั ฐ              
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม แ ห่ ง ช า ติ               
และ Thailand 4.0 

10 8 80  

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม แ ห่ ง ช า ติ               
และ Thailand 4.0 

10 8 80  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาล หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี และ Thailand 4.0 

10 8 80  

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่
เทศบาลต าบลต้นไทรต้องการจะเป็นหรือ
บรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
โอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะ
ของเทศบาลต าบลต้นไทร และสัมพันธ์กับ
โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

5 4 80  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่ง
ที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล
ต าบลต้นไทรที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 5 100  

3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี
ความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่
จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 5 100  

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาล
ต าบลต้นไทร ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่
จริง ท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5 5 100  

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน
อนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือแผนงานที่ เกิดจากเปูาประสงค์ 
ตัวช้ีวัด ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ของเทศบาล
ต าบลต้นไทรที่มีความชัดเจน น าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยง
ดังกล่าว 

5 5 100  

 3.9 ความเ ช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวมความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การ
พัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจาก
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาของช่ือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
เทศบาลต าบลต้นไทร 

5 3 60  

 รวม 60 51 85  
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น          
 สรุปผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลต าบลต้นไทร ดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 8 80 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน       เชิง

ปริมาณ  
10 8 80 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน       เชิง
คุณภาพ  

10 8 80 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 7 70 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 51 85 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 4 80 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5 100 
 5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 4 80 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  5 5 100 
 5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 4 80 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4 80 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 4 80 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 4 80 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 4 80 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 5 100 
 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5 4 80 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 4 80 
รวมคะแนน  100 82 82 
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2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการของเทศบาลต าบลต้นไทรในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของ
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่
มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 8 80  

รวม 10 8 80  
 

 

2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อ
น ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมาย
เอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่
ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถ
อ ธิ บ า ย ไ ด้ ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 
 

10 
 

(5) 

8 
 

4 

80 
 

80 

 

2.2 วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ 
( Impact)  โ ค ร ง ก า ร ที่ ด า เ นิ น ก า ร ใ น        
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

(5) 4 80  

รวม 10 8 80  
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2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3 . 1  ก า ร ป ร ะ เ มิ น ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง
แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคต่ าง  ๆ  มาใ ช้ เพื่ อวั ดว่ าภารกิ จ 
โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการ
ในพื้นที่นั้น ๆ  ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ 
สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่าง ๆ  
มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
ซึ่ ง เ ป็ น ไ ป ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่
บรรลุวั ตถุประสงค์และเปู าหมายของ
แผ น กา ร ปฏิ บั ติ ร า ชกา ร ต า ม ที่ ไ ด้ รั บ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

10 
 

(5) 

8 
 

4 

80 
 

80 

 

3.2 วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ 
( Impact)  โครงการที่ด า เนินการในเ ชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

(5) 4 80  

รวม 10 8 80  
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2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้าน
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
เทศบาลต าบลต้นไทร ในมิติต่าง ๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดย
ใช้ SWOT Analysis/Demand (Deman 
Analysis)/Global Demand/Trend หรือ
หลักการบูรณาการ ( Integration) กับช่ือ
องค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ นที่ มี พื้ นที่
ติดต่อกัน 

10 
(5) 

7 
4 

70 
80 

 

4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ  
ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน   
หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่ น       
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local  Sufficiency  
Economy  Plan : LSEP) 

(5) 3 60  

รวม 10 7 70  
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2.5 โครงการพัฒนา 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผน 
5 โครงการพัฒนา 60 51 82  
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของเทศบาลต าบลต้นไทรและด าเนินการเพื่อให้การ
พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลต้นไทรที่ก าหนด
ไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้ว
เข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

5 4 80  

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ 
สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  มีความเป็นไปได้ ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 5 100  

5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เปู าหมายต้ อง ชัด เ จน   สามารถระบุ จ านวนเท่ า ไ ร  
กลุ่มเปูาหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเปูาหมาย  
พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจน
ว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลง
เมื่ อ ไ ร   ใ ครคื อกลุ่ ม เปู าหมายของ โ คร งก าร  ห าก
กลุ่มเปูาหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเปูาหมายหลัก ใครคือกลุ่มเปูาหมายรอง 

5 4 80  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) 
การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน 

5 5 100  

5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย 
(1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) 
ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึด
วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึด
เปูาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึด
หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่
เป็นเปูาหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการ
พัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้
สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและ
การปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
(4)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความ
เป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิ จและสั งคมอย่ าง เป็ นมิ ตรกั บ
สิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

5 4 80  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5 .6  โ ค ร งก า ร มี ค ว ามสอดคล้ อ งกั บ 
Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการ
ปรับเปลี่ ยนโครงสร้ าง เศรษฐกิจ  ไปสู่ 
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก 
เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภค
ภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน
จ า ก ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ป ร ะ เ ท ศ ด้ ว ย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี  ความคิดสร้ างสรรค์  และ
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อ
ยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น 
ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 4 80  

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับ
ห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจาก
กันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกัน
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็น
ปัจจุบัน 

5 4 80  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความ
พอเพียงที่ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วม
ด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) (LSEP) 

5 4 80  

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับ
เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึง
หลักส าคัญ 5 ประการในการจัดท าโครงการ
ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) 
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความ
ยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

5 4 80  

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้
สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคา
กลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนด
ราคาและตรวจสอบได้ ในเ ชิงประจักษ์               
มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ า
กว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้งงบประมาณ
รายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม 
หรือรายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ 

5 5 100  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 
มีก ารก าหนดดัชนี ชี ้วัด ผล งาน  (Key 
Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัด
ได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผล
ของ วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ ที่ เ กิ ด ที่ สิ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ           
(การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5 4 80  

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
ม า ก ก ว่ า วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์  ซึ่ ง ก า ร เ ขี ย น
วัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไป
ได้ และมีความ เฉพาะ เจาะจง  ในการ
ด า เนินงานตามโครงการ (2 )  วัดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) 
ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติ
ได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความ
เป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 4 80  

รวม 60 51 82  
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3. ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล      
  การสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดที่อยู่แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (พ.ศ.2563) ที่อยู่ใน
งบประมาณรายจ่ายประจ า/เพ่ิมเติม จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โอนตั้งจ่ายใหม่ โนงบประมาณเพ่ิม มี
รายละเอียดดังนี้  
รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลต้นไทรที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการตาม

แผน 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1 ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรั้ว
พร้อมประตู
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต้นไทร 

653,000.00 651,000.00 651,000.00 2,000.00 

2 ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการต่อเติม
อาคารละหมาด
เทศบาลต าบลต้น
ไทร 

460,000.00 458,000.00 458,000.00 2,000.00 

3 ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการเปลี่ยนโคม
ไฟถนน เป็น LED 

353,000.00 352,000.00 352,000.00 1,000.00 

4 ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ระบบผลิต
น้ าประปา ผิวดิน
ขนาดใหญ่มาก 

300,000.00 298,000.00 298,000.00 2,000.00 

5 ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 

4,023,750.00 3,998,806.00 3,998,806.00 24,944.00 

6 ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต้น
ไทร 

76,250.00 76,250.00 76,250.00 0 

7 ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ค่าใช้จ่ายโครงการ
สานสมัพันธ์ครูและ
ผู้ปกครองโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต้น
ไทร 

20,000.00 6,225.00 6,225.00 13,775.00 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการตาม

แผน 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

8 ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการจ้างคนจา้ง
งานรักษาความ
สะอาด 

1,668,000.00 1,482,193.55 1,461,193.55 185,806.45 

9 ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการหรือ
กิจกรรมด้านการ
ส่งเสริม ปูองกัน
โรคตดิต่อ 

30,000.00 21,575.00 21,575.00 8,425.00 

10 ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการครอบครัว
สุขสันตเ์ทศบาล
ต าบลต้นไทร 

40,000.00 26,800.00 26,800.00 13,200.00 

11 ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพ
สภาเด็กและ
เยาวชน 

40,000.00 28,330.00 28,330.00 11,670.00 

12 ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 3,826,800.00 3,592,100.00 3,592,100.00 234,700.00 

13 ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,536,000.00 1,415,200.00 1,415,200.00 120,800.00 

14 ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพผู้ปุวย
เอดส ์

24,000.00 24,000.00 24,000.00 0 

15 ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 

4,023,750.00 3,998,806.00 3,998,806.00 24,944.00 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการตาม

แผน 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

16 ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ค่าใช้จ่ายโครงการ
จัดกิจกรรมกีฬาสี
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต้นไทร 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0 

17 ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ค่าใช้จ่ายโครงการ
จัดกิจกรรมกีฬาสี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลต้น
ไทร 

20,000.00 19,982.00 19,982.00 18 

18 ด้านการจดั
ระเบียบ
ชุมชน/สังคม 
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการจดัท าแผน
ที่ภาษ ี

680,000.00 680,000.00 680,000.00 0 

19 ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิช
ยกรรม และ
การท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริม
อาชีพตามหลัก
ทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียง 

80,000.00 74,685.00 74,685.00 5,315.00 

20 ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีต
ประเพณีและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิน่ 

ค่าใช้จ่ายโครงการ
จัดบรรยายธรรม 

5,000.00 4,140.00 4,140.00 860 

21 ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีต
ประเพณีและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิน่ 

ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฝึกอบรม
และจัดการเรียน
การสอนอัลกรุอาน 
(กีรออาตี) 

777,000.00 555,905.00 555,905.00 221,095.00 

22 ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีต
ประเพณีและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิน่ 

ค่าใช้จ่ายโครงการ
จัดบรรยายธรรม 

5,000.00 4,140.00 4,140.00 860 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการตาม

แผน 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

23 ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีต
ประเพณีและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิน่ 

ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฝึกอบรม
และจัดการเรียน
การสอนอัลกรุอาน 
(กีรออาตี) 

777,000.00 555,905.00 555,905.00 221,095.00 

24 ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีต
ประเพณีและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิน่ 

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมเนื่องใน
งานวันเด็กแห่งชาติ
และวันส าคัญอื่นๆ 

200,000.00 199,885.00 199,885.00 115 

25 ด้านการ
บริหาร
จัดการตาม
หลักธรรมาภิ
บาล 

โครงการจ้างเหมา
บริการ 

444,000.00 444,000.00 444,000.00 0 

26 ด้านการ
บริหาร
จัดการตาม
หลักธรรมาภิ
บาล 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 
และฝึกอบรมพัฒนา
บุคลากร ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
และพนักงาน
เทศบาล และ
พนักงานจ้าง ท้ังใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ 

200,000.00 169,170.00 169,170.00 30,830.00 

27 ด้านการ
บริหาร
จัดการตาม
หลักธรรมาภิ
บาล 

โครงการฝึกอบรม
และทัศนศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้าน
การปฏิบัติงานและ
เสรมิสร้างคุณธรรม
จริยธรรม 

259,000.00 258,720.00 258,720.00 280 

28 ด้านการ
บริหาร
จัดการตาม
หลักธรรมาภิ
บาล 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 
และการฝึกอบรม
พัฒนาบุคลากร 

95,000.00 94,644.00 94,644.00 356 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการตาม

แผน 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

29 ด้านการ
บริหาร
จัดการตาม
หลักธรรมาภิ
บาล 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 
และการฝึกอบรม
พัฒนาบุคลากร 

20,000.00 17,440.00 17,440.00 2,560.00 

30 ด้านการ
บริหาร
จัดการตาม
หลักธรรมาภิ
บาล 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 
และการฝึกอบรม
พัฒนาบุคลากร 

20,000.00 17,440.00 17,440.00 2,560.00 

31 ด้านการ
บริหาร
จัดการตาม
หลักธรรมาภิ
บาล 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 
และการฝึกอบรม
พัฒนาบุคลากร 

20,000.00 17,440.00 17,440.00 2,560.00 

32 ด้านการ
บริหาร
จัดการตาม
หลักธรรมาภิ
บาล 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 
และการฝึกอบรม
พัฒนาบุคลากร 

20,000.00 17,440.00 17,440.00 2,560.00 

33 ด้านการ
บริหาร
จัดการตาม
หลักธรรมาภิ
บาล 

โครงการจ้างเหมา
บริการ 

324,000.00 321,968.00 321,968.00 2,032.00 

34 ด้านการ
บริหาร
จัดการตาม
หลักธรรมาภิ
บาล 

โครงการจ้างเหมา
บริการ 

642,000.00 642,000.00 642,000.00 0 

35 ด้านการ
บริหาร
จัดการตาม
หลักธรรมาภิ
บาล 

โครงการจ้างเหมา
บริการ 

216,000.00 216,000.00 216,000.00 0 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการตาม

แผน 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

36 ด้านการ
บริหาร
จัดการตาม
หลักธรรมาภิ
บาล 

โครงการจ้างเหมา
บริการ 

432,000.00 423,000.00 423,000.00 9,000.00 

รวม 22,330,550.00 21,183,189.55 21,162,189.55 1,147,360.45 
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ส่วนท่ี 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม          
 ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น  

และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้
ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 30 (5) ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลต้นไทรจึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท า
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงานรวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ
เทศบาลต าบลต้นไทร ดังนี้ 
    วิสัยทัศน์ (Vision) 
    เทศบาลต าบลต้นไทร ได้ก าหนดวิสัยทัศน์เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมาย
และคาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า เทศบาลต าบลต้นไทรมีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนา
อิสลาม อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตตามแบบมุสลิม ความคาดหวังในอนาคตต้องเป็น
ชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่ และมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดี และสนองตามนโยบายของรัฐ ซึ่งได้ก าหนด วิสัยทัศน์  ดังนี้ 

“น าพาเทศบาลต าบลต้นไทร ไปสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน” 
    ยุทธศาสตร์  
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

กลยุทธ์ที่ 1  บุกเบิก สรา้งปรบัปรุง บ ารงุรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ า 
กลยุทธ์ที่ 2  สร้างและปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
กลยุทธ์ที่ 3  จัดท าผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมือง และผังต าบล 
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
กลยุทธ์ที่ 5  จัดให้มีไฟฟูาและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง 

     ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้กับประชาชน 
                ในท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาส 
                ทางสังคม 
กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุน 
          ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย การกีฬาและนันทนาการ 
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กลยุทธ์ที่ 6  ส่งเสริมการปูองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านสาธารณสุข 
กลยุทธ์ที่ 7  ส่งเสริมสนับสนนุการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อรองรับ 

                      การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
     ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

กลยุทธ์ที่ 1   ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง 
           ระบอบประชาธิปไตย 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
           ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 3  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบ 
           เรียบร้อยในท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมให้ผู้น าศาสนาเข้ามามีบทบาทเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแก้ไข 

                       ความสงบเรียบร้อย 
     ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการ 
                       ท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ที่ 1   ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่นและเมืองชายแดน  
           เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
กลยุทธ์ที่ 2   ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 3   ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 4   พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
                 เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
กลยุทธ์ที่ 5   ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ 

     ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
                  สิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 1   อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 2   ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตส านึกในการร่วมกันอนุรักษ์ 
           ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 3   ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง 
กลยุทธ์ที่ 4   จัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย 

      กลยุทธ์ที่ 5   ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 
     ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 1   ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ที่ 2   ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น และปูชนียบุคคล 
กลยุทธ์ที่ 3   เสริมสร้างท านุบ ารุงรักษาศาสนาตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 4   ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 5   ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน 
           และประชาชน 

     ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล    
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนา ปรับปรุงจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
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กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 4  ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว 
           และมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมและสร้างทัศนะคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน 
กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด าเนินงาน 
           ขององค์กร เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
กลยุทธ์ที่ 7  ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง 

        ระบอบประชาธิปไตย 
    เป้าประสงค์ 

1. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ระบบจราจรและผังเมือง 
ชุมชนเทศบาลได้มาตรฐาน 
      2. ประชาชนมีอาชีพ รายได้ที่มั่นคง บริการด้านสวัสดิการสังคม การศึกษา ตลอดทั้งการ
ปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการเพ่ือเอาชนะยาเสพติดมีประสิทธิภาพ การกีฬา  นันทนาการ และการสาธารณสุข
อย่างทั่วถึง 
      3. ประชาชนมีส่วนร่วมตามระบบประชาธิปไตย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ตลอดถึงการปฏิบัติงานด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ 
      4. ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน ผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างยั่งยืนสู่ประชาคมอาเซียน
และยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
      5. มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบการจัดการขยะ น้ าเสีย      
สิ่งปฏิกูล และการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน 
      6. สืบสานประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท านุบ ารุงศาสนา       
ให้คงอยู่สืบไป และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
      7. การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
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    เทศบาลต าบลต้นไทร ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 
2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น 
การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนใน
พ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ต่อไป 
  

    เทศบาลต าบลต้นไทร ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เมื่อวันที่ 14 
มิถุนายน 2562 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
 

ยุทธศาสตร ์ 2561 2562 2563 2564 2565 
จ า 

นวน 
งบประมาณ จ าน

วน 
งบประมาณ จ าน

วน 
งบประมาณ จ าน

วน 
งบประมาณ จ า 

นวน 
งบประมาณ 

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

28 52,039,000 31 61,099,000 28 110,295,000 14 14,780,000 5 870,000 

ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

76 14,971,020 78 19,160,060 87 16,255,060 91 16,585,060 91 16,585,060 

ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

7 450,000 6 330,000 10 1,070,000 13 1,340,000. 13 1,340,000 

ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยก
รรม และการ
ท่องเที่ยว 

3 4,565,300 2 2,980,000 1 80,000 2 160,000 2 160,000 

ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

5 270,000 5 270,000 5 270,000 6 300,000 6 300,000 

ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

9 2,760,000 9 2,760,000 9 2,760,000 9 2,760,000 9 2,760,000 

ด้านการบริหาร
จัดการตามหลกั
ธรรมาภิบาล 

22 3,644,000 22 3,644,000 23 3,831,000 26 4,044,000 26 4,044,000 

รวม 150 78,699,320 153 90,243,060 163 134,561,060 161 39,969,060 152 26,059,060 
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    การจัดท างบประมาณ 
    ผู้บริหารเทศบาลต าบลต้นไทร ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 67 โครงการ งบประมาณ 22,482,550 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

        ตามข้อบัญญัติ 
        ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 5 1,766,000.00 
        ด้านงานส่งเสริมคณุภาพชีวิต 29 15,500,550.00 
        ด้านการจดัระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา

ความสงบเรียบร้อย 3 680,000.00 
        ด้านการวางแผน การส่งเสรมิการลงทุนพาณิชย 

กรรม และการท่องเที่ยว 1 80,000.00 
        ด้านการบริหารจดัการและการอนรุักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 0 
        ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญัญา

ท้องถิน่ 9 1,764,000.00 
        ด้านการบริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล 17 2,692,000.00 
        รวม 67 22,482,550.00 
         

 

    การวัดผลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 เทศบาลต าบลต้นไทร มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ

งบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 36 โครงการ จ านวนเงิน 22,330,550 บาท 
มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 36 โครงการ จ านวนเงิน 21,162,190 ล้านบาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ การก่อหน้ีผูกพัน/ โครงการ การเบิกจ่าย
งบประมาณ ลงนามในสัญญา 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 4 1,759,000.00 4 1,759,000.00 
ด้านงานส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต 

13 14,710,267.55 13 14,689,267.55 

ด้านการจดัระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

1 680,000.00 1 680,000.00 

ด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยก
รรม และการท่องเที่ยว 

1 74,685.00 1 74,685.00 

ด้านการบริหารจดัการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ การก่อหน้ีผูกพัน/ โครงการ การเบิกจ่าย
งบประมาณ ลงนามในสัญญา 

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิน่ 

5 1,319,975.00 5 1,319,975.00 

ด้านการบริหารจดัการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

12 2,639,262.00 12 2,639,262.00 

รวม 36 21,183,189.55 36 21,162,189.55 
 

 

2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลต้นไทร ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๖3 (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖2 – กันยายน 2563) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเปูาหมาย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว เทศบาลต าบลต้น
ไทร จึงได้ด าเนินการน าเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ใน
ระบบ e-plan และได้น าข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ ซึ่งใน
ครั้งนี้ก็ยังควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้ 

๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลต้นไทร  คณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลต้นไทร ควรน าเสนอการก าหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อ
ส าหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกท่ีหลากหลาย 

๒. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ ควรมีการน าผลการวัด
คุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นควรเห็นความส าคัญ ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น 
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง เพ่ือรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่
เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือน ามาก าหนด
แนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๔. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการท า
โครงการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม เพราะอาจจะท าให้สิ้นปีงบประมาณ
เทศบาลต าบลต้นไทรจะไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจท าให้
ประชาชนไม่พึงพอใจในการด าเนินงาน เพราะไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความ
ต้องการสูงสุดของประชาชน 

๕. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์
และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ส่งเสริมการพัฒนา
กลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
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รายงานสรุปผลการด าเนินการ ปี 2563 
เทศบาลต าบลต้นไทร  อ าเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

 
ยุทธศาสตร์ แผนการด าเนินการ อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

ทั้งหมด 
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 

1.ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 28 110,295,000.00 5 1,766,000.00 4 1,759,000.00 4 1,759,000.00 
2.ด้านงานสง่เสริมคุณภาพชีวติ 87 16,255,060.00 29 15,500,550.00 13 14,710,267.55 13 14,689,267.55 
3.ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

10 1,070,000.00 3 680,000.00 1 680,000.00 1 680,000.00 

4.ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

1 80,000.00 1 80,000.00 1 74,685.00 1 74,685.00 

5.ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5 270,000.00 3 0       

6.ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

9 2,760,000.00 9 1,764,000.00 5 1,319,975.00 5 1,319,975.00 

7.ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 23 3,831,000.00 17 2,692,000.00 12 2,639,262.00 12 2,639,262.00 
รวม 163 134,561,060.00 67 22,482,550.00 36 21,183,189.55 36 21,162,189.55 

 


