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  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2559 หมวด  6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา            
ขอ 28, 29 ใหผูบริหารทองถ่ินแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  โดยมีอํานาจ
หนาที่กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา รายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน 
เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือน เมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกป  ทั้งน้ี ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

  บัดน้ี   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตําบลทุงยาวขอ รายงานผล
และเสนอความเห็นที่ไดจากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)             
รอบเดือนตุลาคม 2561 (ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)  ใหนายกเทศมนตรี
ตําบลทุงยาว ทราบ   เพื่อ เสนอตอสภาเทศบาลตําบลทุงยาว  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลทุงยาว       
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลใหประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลทุงยาวทราบโดยทั่วกัน  
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สวนที ่๑ 
 

บทนํา 
 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  ๑๓  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทและอํานาจหนาที่ตาง ๆ เพิ่มมากข้ึน ทั้งในดานโครงสรางพื้นฐาน 
ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต  ดานการจัดระเบียบชุมชน /สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย               
ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม  และดานศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน  แมวาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจะมีอํานาจหนาที่เพิ่มมากข้ึน  แตองคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญยังคงมีทรัพยากร
จํากัด  ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ  ดังน้ันเพื่อใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถ่ินของตน จึงกําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  มีหนาท่ีจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  อันเปนเครื่องมือที่สําคัญประการหน่ึงที่จะใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายที่วางไว   จึงจําเปนตองมีการกําหนดแผนพัฒน าที่
สามารถตอบสนองตอการทํางานเพื่อพัฒนาทองถ่ิน และสามารถบงช้ีความสําเร็จของแผนได  

ดังน้ัน  การวางแผน คือ ความพยายามที่เปนระบบ  (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับอนาคต  เพื่อใหองคกรบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กลาวมาขางตน  แมวาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจะมีแผนพัฒนาทองถ่ินที่ดีเทาไรก็ตาม   แตหากไมสามารถบงช้ีถึงผลการดําเนินงานที่เกิดข้ึนได       
ก็ไมสามารถที่จะบงบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถ่ินได  “ระบบติดตาม” จึงเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวย
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเปนตัวบงช้ีวา  ผลจากการ
ดําเนินงานเปนไปตามหรือบรรลุตามเปาหมายหรือไม อยางไร เพื่อนําขอมูลดังกลาวมาใชในการปรับปรุง แกไข 
ขยายขอบเขต หรือแมแตยุติการดําเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือไดวา  เปนเครื่องมือที่จําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ดําเนินการอยูโดยที่  “การติดตาม ” (monitoring)  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูก
ออกแบบมา เพื่อใหขอมูลปอนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ ปญหาที่กําลังเผชิญอยู และ
ประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน หากไมมีระบบติดตามของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการ
ดําเนินงานใหลุลวง คาใชจายโครงการสูงเกินกวาที่กําหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชน
หรือไดรับนอยกวาที่ควรจะเปน เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบ
ความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชนจาก
โครงการ 

 ในทางตรงกันขามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแลว  จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน  
(cost-effective) ดําเนินงานดานตาง ๆ เปนการใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปาหมายของโครงการ
ตาง ๆ การระบุปญหาที่เกิดข้ึนในโครงการและการเสนอทางแกปญหา การติดตามดูความสามารถในการเขาถึง
โครงการของกลุมเปาหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสวนตาง ๆ ในโครงการ  และการ
เสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงาน   โดยสวนใหญแลวผูบริหารโครงการมักจะไมใหความสําคัญกับการ        
วางระบบติดตามโครงการ เน่ืองจากวาเปนสิ่งที่ตองใชเทคนิคเชิงวิชาการคอนขางสูง จึงปลอยใหเปนหนาที่ของ



๒ 

 

หนวยงานระดับสูงกวาเปนผูดําเนินการ นอกจากน้ียังเสียคาใชจายสูง และกอใหเกิดความยุงยากซับซอนในทาง
ปฏิบัติ อยางไรก็ตามในความเปนจริงแลวข้ึนอยูกับความจําเปนและทรัพยากรที่มีอยูในแตละโครงการ   

 เพราะฉะน้ันจะเห็นไดวา การวางระบบติดตามไมจําเปนที่จะตองแบกรับภาระตนทุนที่สูง หรือมีความ
ซับซอนแตอยางใด  บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานช่ัวคราว (part-time) เพียงคนเดียว            
โดยมีหนาที่จัดทํารายงานการติดตามประจําไตรมาส  หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา  (full-time)    
เพียงจํานวนหน่ึง  ที่มีความเช่ียวชาญในการทําการศึกษาติดตาม  เพื่อจะเลือกใชวิธีติดตามที่กอให               
เกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุนสูงสุดในสวนของ  “การประเมินผล ” น้ัน  เปนสิ่งหน่ึงที่จําเปน              
สําหรับการดําเนินการเชนเดียวกับการติดตาม  เพราะผลที่ไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง                     
แกไข  การขยายขอบเขต  หรือการยุติการดําเนินการ   ซึ่งข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการประเมิน                 
การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งที่จะบงช้ีวา  แผนงานที่กําหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม  อยางไร                 
อันเปนตัวช้ีวัดวาแผนหรือโครงการที่ไดดําเนินการไปแลวน้ัน  ใหผลเปนอยางไร  นําไปสูความสําเร็จตาม
แผนงานที่กําหนดไวหรือไม  อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวา  มีความสอดคลองกับ
การใชทรัพยากร  (งบประมาณ ) เพียงใด   ซึ่งผลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ  
(feedback) ที่สามารถนําไป ใชในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป   นอกจากน้ีการประเมินผลยังถือเปน
กระบวนการตัดสินคุณคา และการตัดสินใจ อยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลที่เก็บรวบรวม   

ดังน้ัน   การติดตามและประเมินผลจึงเปนกลไกในการตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครอง      
สวนทองถ่ิน  เพื่อใหเกิดความโปรงใส  เปนเข็มทิศที่จะช้ีไดวา  การพัฒนาทองถ่ินจะ เปน ไปในทิศทางใด           
จะดําเนินการตอ   หรือยุติโครงการตาง  ๆ เปนกลไกของการขับเคลื่อน  เสริมสรางระบอบประชาธิปไตย         
ในทองถ่ิน เพราะวาการดําเนินการใด ๆ ของหนวยงาน หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เมื่อมีการประเมินผล
ในสิ่งที่วางแผนไวแลว  และที่ไดจัดทําเปนงบประมาณรายจาย  ไดรับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการ           
ที่ถูกจัดต้ังข้ึนก็ตาม  หรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม  
สมาชิกสภาทองถ่ิน  ประชาชนในทองถ่ิน  ลวนเปนกระบวนการมีสวนรวมเพื่อใหเกิดความโปรงใส  เปน
กระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซึ่งอาจจะเปนผลผลิต  การบริการ
หรือความพึงพอใจ  ซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน   

เทศบาลตําบล ทุงยาว อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง จึงตองการ ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาของเทศบาลตําบล ทุงยาว ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖ 1 รอบ เดือนตุลาคม 2561           
(วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓ และ ขอ ๑๔  โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  จะตองดําเนินการ   (๑) กําหนดแนวทาง  วิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๓) รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหารทองถ่ิน
เสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกลาว  และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้ง  ภายใน        
เดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกป   



๓ 

 

 ดังน้ัน   เพื่ อใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบล ทุงยาว เปนไปดวยความ
ถูกตองตามระเบียบดังกลาว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบล ทุงยาว  จึงได
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบล ทุงยาว ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖1  
รอบเดือนตุลาคม 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561) ข้ึน โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
 
 
 

เมื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดดําเนินการประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน และนําแผนพัฒนาทองถ่ิน
ไปสูการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณรายจายเพิ่มเติม  การจายขาดเงินสะสม  งบประมาณ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   และงบประมาณรายจายดวยวิธีการอื่น  ๆ  เมื่อมีการใชจายงบประมาณก็ตองมีการ
ตรวจสอบผลการใชจายงบประมาณวาดําเนินการไปอยางไรบาง  บรรลุวัตถุประสงคมากนอยเพียงใด  ก็คือการ
ใชวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การนําแผนไปจัดทํางบประมาณน้ีเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ขอ ๒๒ ใหใชแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      
เปนแนวทางในการจัดทํางบประมาณ  ใหหัวหนาหนวยงานจัดทํางบประมาณการรายรับ  และประมาณการ
รายจาย  และใหหัวหนาหนวยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติตาง  ๆ ของทุกหนวยงานเพื่อใช
ประกอบการคํานวณขอต้ังงบประมาณเสนอตอเจาหนาที่งบประมาณ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๔  
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจต้ังงบประมาณใหเงินอุดหนุนหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไดภายใตหลักเกณฑ  
ดังน้ี 

๑)  ตองเปนภารกิจที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใหเงินอุดหนุนตามกฎหมาย  
และตองไมมีลักษณะเปนเงินทุนหมุนเวียน 

๒)  ประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใหเงินอุดหนุนตองไดรับประโยชนจากโครงการที่จะ
ใหเงินอุดหนุน 

๓)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองใหความสําคัญกับโครงการอันเปนภารกิจหลัก  ตามแผนพัฒนา
ทองถ่ินที่จะตองดําเนินการเอง  และสถานะทางการคลังกอนที่จะพิจารณาใหเงินอุดหนุน 

๔)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินเห็นสมควรใหเงินอุดหนุนหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ใหนําโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนของหนวยงานดังกลาว  บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน และต้ังงบประมาณไวในหมวด          
เงินอุดหนุนของงบประมาณรายจายประจําป   หรืองบประมาณรายจายเพิ่มเติม   หามจายจากเงินสะสม         
ทุนสํารองเงินสะสม  หรือเงินกู 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  พ.ศ.  2548  (แกไขเพิ่มเติม )       
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 หมวด 5 ขอ ๒๕ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชแผนพัฒนา ทองถ่ินเปนกรอบในการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป  และงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติ
ใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการที่กําหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน   

กลาวอีกนัยหน่ึงความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบ
การดําเนินงานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินวา   ดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม   

๑.  ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 



๔ 

 

ทําใหทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทําใหทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดออน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  
โครงการ  กิจกรรมตาง ๆ  ซึ่งอาจเกิดจากองคกร  บุคลากร  สภาพพื้นที่   และผูมีสวนเกี่ยวของ   เพื่อนําไปสู
การปรับปรุงแผนงานใหเกิดความสอดคลองกับสภาพแวดลอมในสังคม ภายใตความตองการและความพึงพอใจ
ของประชาชน  และนําไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอ  ๆ ไป  เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิเชิงคุณคาในกิจการ
สาธารณะมากที่สุด  และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ตองเรงรีบดําเนินการ  และจะตองมีความสุขุมรอบคอบในการ
ดําเนินการ  ขยายโครงการ งานตาง  ๆ ที่เปนจุดแข็ง   และพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งน้ี 
พยายามลดถอยสิ่งที่เปนปญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดออนตองหยุดและลดถอยปญหาลงใหได  
ดําเนินการปรับปรุงใหดีข้ึน  ต้ังรับใหมั่น  เพื่อรอโอกาส   และสุดทายเมื่อมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรใหเกิด
ประโยชนเพื่อดําเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานตาง  ๆ พรอมการปรับปรุง  และเรงรีบดําเนินการ         
สิ่งเหลาน้ีจะถูกคนพบเพื่อใหเกิดการพัฒนาทองถ่ิน  โดยการติดตามและประเมินผล  ซึ่งสงผลใหเกิด
กระบวนการพัฒนาทองถ่ินอยางเขมแข็งและมีความย่ังยืน  เปนไปตามเปาประสงคที่ต้ังไวไดอยางดีย่ิง     
 
 
 

๑)  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพื่อการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนําไปใชใหเหมาะสม 
๕)  เพื่อความกระจางชัดของแผนงาน 
๖)  เพื่อการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพื่อตอบสนองความตองการของผูใหการสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแกไขปญหาของทองถ่ิน 
๙)  เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 
 
 

ขั้นตอนท่ี ๑   

แตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๘  ดังน้ี   

ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย  
๑)  สมาชิกสภาทองถ่ินที่สภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน     
๒)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินที่ประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
๓)  ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
๔)  หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน       
๕)  ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  

๒.  วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 

๓.  ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 



๕ 

 

  โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหน่ึงคน
ทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ   

กรรมการตามขอ ๒๘  ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได   

ขั้นตอนท่ี ๒    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนท่ี ๓    

คณะกรรมการติดตามแล ะประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิ น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๙ (๒)   

ขั้นตอนท่ี ๔    

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน            
และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชน     
ในทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว  และตอง         
ปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (แกไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ขอ ๑๓    

ขั้นตอนท่ี ๕    

ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  
พรอม ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปดเผย         
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว  และตองปดประกาศ
โดยเปดเผยไมนอยกวาสามสบิวัน  โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม    
ของทุกป  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน     
(แกไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ขอ ๑๔  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

ผังข้ันตอนการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน 
และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

ประกาศผลการติ ด ตามและประ เ มินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ี
เปดเผยภายในสิบหาวัน  นับแตวันท่ีผูบริหาร
ทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกลาว   และตองปดประกาศโดยเปดเผย         
ไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองคร้ัง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม   
ของทุกป 

คณะกรรมการ
ติดตาม 

และประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน 

รายงานผลและเสนอความเห็น  
ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ตอผูบริหารทองถ่ิน 

ดําเนินการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนา 

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนา 
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 สิ่งที่จะทําใหการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือ  เครื่องมือที่ใชในการดําเนิ นการติดตาม
ประเมินผล  ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไดพิจารณาเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาของเทศบาล  ดังน้ี   

4.๑  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 

(๑)  แบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/
ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนา
ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
   (๒)  แบบอ่ืน ๆ : ตามคูมือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  ดังน้ี 

แบบท่ี  ๑   แบบการกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน 
     ทองถ่ิน 

แบบท่ี  ๒   แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แบบท่ี  ๓/๑   แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

(๓)  ขอมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)  

ทั้งน้ี เทศบาลตําบลทุงยาวไดกําหนดรูปแบบการประเมินผลในเชิงปริมาณ ใหมีเน้ือหา
ครอบคลุมแบบประเมินทั้ง 3 รูปแบบ 

4.๒  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   

เครื่องมือที่ใช   คือ  แ บบสํารวจความพึงพอใจ  ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม            
การประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม              
โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังน้ี 

แบบท่ี  ๓/๒   แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 

4.๓  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   

กําหนดใหผูรับผิดชอบโครงการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการติดตามโครงการ  ซึ่งผูรับผิดชอบ
โครงการอาจมอบหมายใหบุคคล หรือคณะกรรมการ  หรือคณะทํางาน  กําหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินไดตามความเหมาะสม และสรุปปญหา – อุปสรรค ขอเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
 
 

http://www.dla.go.th/
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๑)  ทําใหรูวาการนํานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากนอยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดสําคัญที่จะตองปรับปรุงแกไขอยางชัดเจน ทั้งวัตถุประสงคของแผนงาน ข้ันตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ตองใช ชวงเวลาที่จะตองกระทําใหเสร็จ  ซึ่งจะทําใหแผนงานมีความเหมาะสมตอการนําไปปฏิบัติ
ใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

๓)  ทําใหทราบวาจะตองเปลี่ยนแปลงโครงการอยางไรบางใหเหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลง      
มากนอยแคไหน  การเปลี่ยนแปลงจะกอใหเกิดผลกระทบอะไรบาง  อาทิเชน  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค
บางสวน  การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหนวยงานที่รับผิดชอบการนําโครงการไปปฏิบัติ 
เปนตน 

๔)  ทําใหทราบวามาตรการหรือกิจกรรมที่ใชอยูมีขอบกพรองอะไรบาง  ขอบกพรองดังกลาวเกิดจาก
สาเหตุอะไร  เพื่อนํามาประมวลผล  เพื่อแสวงหาแนวทางแกไขปรับปรุงมาตรการใหมใหเหมาะสมตอการนําไป
ปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคย่ิงข้ึน 

๕)  ทําใหทราบวาข้ันตอนใดบางที่มีปญหาอุปสรรค  และปญหาอุปสรรคเหลาน้ันเกิดจากสาเหตุอะไร  
เมื่อทราบขอมูลทั้งหมดการประเมินผลจะเปนเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงข้ันตอนการทํางานของแผนงาน  
ใหมีความกระจางชัด  เพื่อขจัดปญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนในแตละข้ันตอนใหหมดไป 

๖)  ทําใหทราบวาแผนงานที่นําไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths)  และจุดออน (weaknesses)  อะไรบาง 
และจุดออนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไร  และจะแกไขไดอยางไร  เมื่อไดทําการวิเคราะหขอมูลครบถวนแลว       
ผลการวิเคราะหจะนําไปสูการพัฒนาแผนงานใหมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

๗)  ทําใหผูใหการสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติ และผูสนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการ
นํานโยบายไปปฏิบัติวา บรรลุวัตถุประสงคเพียงใด  มีปญหาอุปสรรคที่จะตองปรับปรุงแกไขโครงการหรือไม    

๘)  การประเมินจะช้ีใหเห็นวาแนวความคิดริเริ่มใหมในการแกไขปญหาของทองถ่ินประสบความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอยางไรบาง และปญหาอุปสรรค
เหลาน้ีไดเกิดข้ึนในข้ันตอนใด  และหรือจะตองปรับปรุงในสวนใดบาง       

๙)  การประเมินจะทําใหเกิดความกระจางชัดวาโครงการใดที่นําไปปฏิบัติแลวไดผลดี  สมควรจะขยาย
โครงการใหครอบคลุมกวางขวางย่ิงข้ึน  หรือโครงการใดมีปญหาอุปสรรคมากและไมสอดคลองกับการแกไข
ปญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียใหนอยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะ
แขงขันกัน   การประเมินผลจะทําใหทราบวาโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาของสาธารณชน
สมควรสนับสนุนใหดําเนินการตอไป  สวนโครงการที่ไมประสบความสําเร็จ  หรือใหผลตอบแทนนอยกวามาก 
ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย     
 

5.  ประโยชนของการติดตามและประเมินผล  
 
 



สวนที ่2 
 

การติดตามและประเมินผล             
 

 
 
 

 1.1 วิสัยทัศน 

เทศบาลตําบลทุงยาวมีเปาหมายในการขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินทุกดาน เพื่อใหเปนชุมชนนาอยู 
ประชาชนไดรับบริการจากภาครัฐอยางครบถวนและทั่วถึง เศรษฐกิจของชุมชนมีเสถียรภาพ อีกทั้งยังเปน
ชุมชนคนไทยเช้ือสายจีน จึงมี ประเพณีและวัฒนธรรม ของคนจีน ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาเปนเวลายาวนาน           
จนถือเปนอัตลักษณของชุมชน บงบอกถึงความเปนมา ทางเทศบาลตําบลทุงยาวตองการสืบทอดใหคงอยูตอไป 
เพื่อใหคนรุนหลังเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษประเพณีทองถ่ินของชุมชนตนเองอยางย่ังยืน  จึงไดมีการกําหนด
วิสัยทัศนเพื่อเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาเทศบาลตําบลทุงยาว  

“เมืองพัฒนา ประชามีสุข แหลงเศรษฐกิจรุงเรือง ลือเลื่องประเพณี” 

 1.2 ยุทธศาสตร 
 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสริมการศึกษาเรียนรูแบบองครวม 
 3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการมีสวนรวม 
 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 

 1.3 เปาประสงค 
1. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐานมีมาตรฐาน 
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดี 
3. การบริหารจัดการของเทศบาลมีประสิทธิภาพดวยกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 
4. ชุมชนมีสิ่งแวดลอมที่ดี 
5. ประเพณี วัฒนธรรมทองถ่ินคงอยู เกิดเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยางย่ังยืน 
6. เศรษฐกิจการคามีเสถียรภาพ  

1.4 จุดยืนทางยุทธศาสตร 

เทศบาลตําบลทุงยาวมีจุดเดน ของพื้นที่ คือ เปนชุมชนคนไทยเช้ือสายจีน มีการอนุรักษประเพณี
วัฒนธรรมด้ังเดิมของคนจีนสืบทอดตอกันมาหลายช่ัวอายุคน  จนกลายเปนอัตลักษณของชุมชน ตําบลทุงยาว  
คือ  ประเพณีไหวพระจันทร  เมื่อถึงวันไหวพระจันทรจะมีการต้ังโตะไหวในชุมชนตําบลทุงยาวกันจํานวนมาก
เปนประจําทุกป และทางเทศบาลตําบลทุงยาวเองก็ไดมีการจัดงานไหวพระจันทรเพื่อสืบทอดประเพณีด้ังเดิม
ใหคงอยูตอไปมาเปนเวลานาน  จนกลายเปนที่รูจักและนิยมมาทองเที่ยวกันในระดับจังหวัด  จึงกําหนดจุดยืน
ทางยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลทุงยาว  ไวเปน  “ชุมชนอนุรักษประเพณีทองถ่ินสงเสริมการทองเที่ยว”  ซึ่ง
จะเปนจุดยืนในการดําเนินการใหเกิดการพัฒนาอยางเปนรูปธรรมและย่ังยืนในพื้นที่ของเทศบาลตําบลทุงยาว 

๑.  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 



๑๐ 

 

 
 
   

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปที่ผานมา คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561      
รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)  มีจํานวนโครงการ      
และงบประมาณตามแผนพัฒนา ทองถ่ินสี่ ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ในป 2561 ทั้งสิ้น 98 โครงการ       
จํานวนงบประมาณ  19,604,500.- บาท โดยสามารถแสดงรายละเอียดไดดังน้ี 

 1.1 จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 

 

ยุทธศาสตร 
ปที่ 1  2561 ปที่ 2  2562 ปที่ 3  2563 ปที่ 4  2564 รวม 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

 
1. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

 
9 
 

 
3,090,000 
 
 

 
12 

  
 10,510,000 

 
8 

  
 12,100,000 

 
3 

 
   500,000 

 
30 

 
26,200,000 

2. การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 
   และสงเสริมการศึกษาเรียนรู 
   แบบองครวม 

47 
 
 

7,099,500 
 
 

46    7,693,500 44    7,487,500 44   7,731,500 181 30,012,000 

3. การพัฒนาบริหารจัดการ 
   และสงเสริมการมีสวนรวม 

26 

 

6,965,000 

 

26  14,365,000 26   5,865,000 25   5,365,000 103  32,560,000 

4. การพัฒนาดานส่ิงแวดลอม 
    และการจัดการทรัพยากร 
    ธรรมชาต ิ

7 

 

 

750,000 

 

 

8    3,750,000 7    750,000 7     750,000 29 6,000,000 

5. การพัฒนาดานการอนุรักษ 
   และสงเสริมประเพณีวัฒนธรรม 
   และภูมิปญญาทองถิ่น 

6 
 
 

1,590,000 
 
 

6    1,590,000 6  1,590,000 6   1,590,000 24 6,360,000 

6. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
   และการทองเที่ยว 

3 

 

110,000 

 

3     110,000 3     110,000 3     110,000 12   440,000 

รวม 98 19,604,500 101  38,018,500  94 27,902,500 88 16,046,500 379 101,572,000 

  

 

 

 

 

2.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล 
 



๑๑ 

 

 1.2 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ป 2561 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 
                (วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561) 

ยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการ     

ท่ีเสร็จ 

จํานวนโครงการ      
ท่ีอยูในระหวาง

ดําเนินการ 

 

จํานวนโครงการ      
ท่ียังไมไดดําเนินการ 

จํานวนโครงการ      
ท่ีมีการยกเลิก 

จํานวนโครงการ      
ท่ีมีการเพ่ิมเติม 

จํานวนโครงการท้ังหมด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

 
1. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

 
3 

 
33.33 

 
0 

 
0.00 

 
6 

 
66.67 

 
1 

 
11.11 

 
1 

 
11.11 

 
9 
 

 
100.00 

2. การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 
   และสงเสริมการศึกษาเรียนรู 
   แบบองครวม 

28 59.57 0  0.00 17 36.17 3 6.38 1 2.13 47 
 
 

100.00 

3. การพัฒนาบริหารจัดการ 
   และสงเสริมการมีสวนรวม 

16 61.54 0 0.00 7 26.92 3 11.54 0 0.00 26 

 

100.00 

4. การพัฒนาดานส่ิงแวดลอม 
   และการจัดการทรัพยากร 
   ธรรมชาต ิ

3  42.86 0 0.00 4 57.14 0 0.00 0 0.00 7 

 

 

100.00 

5. การพัฒนาดานการอนุรักษ 
    และสงเสริมประเพณีวัฒนธรรม 
    และภูมิปญญาทองถิ่น 

5 83.33 0 0.00 1 16.67 0 0.00 0 0.00 6 
 
 

100.00 

6. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
   และการทองเที่ยว 

3 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 

 

100.00 

รวม 58 59.18 0 0.00 35 35.71 7 7.14 2 2.04 98 100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๑๒ 

 

 ทั้งน้ี  แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจํานวนโครงการที่
เพิ่มเติมและยกเลิก จํานวนทั้งสิ้น 17 โครงการ แยกรายละเอียดไดดังน้ี 

 จํานวนโครงการที่มีการยกเลิก จํานวน 9 โครงการ และจํานวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม จํานวน      
5 โครงการ  สามารถสรุปรายละเอียดแยกตามยุทธศาสตรไดดังน้ี 

 โครงการท่ีมีการเพ่ิมเติม  จํานวน 2 โครงการ  ประกอบดวย 
 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
     1.1 โครงการติดต้ังเสาไฟฟาไฮเมท  
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสริมการศึกษาเรียนรูแบบองครวม 
     2.1 โครงการติดต้ังกลองโทรทัศนวงจรปด 

 โครงการท่ีมีการยกเลิก  จํานวน 7 โครงการ  ประกอบดวย 
 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
     1.1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายตลาดเช่ือมถนนหวยนํ้าตก  
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสริมการศึกษาเรียนรูแบบองครวม 
     2.1 โครงการสนับสนุนเด็กนักเรียน นักศึกษา และผูดอยโอกาสทางการศึกษา 
     2.2 โครงการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
     2.3 โครงการชุมชนสัมพันธ  
 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการมีสวนรวม 
     3.1 โครงการสํารวจและจัดเก็บขอมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบลทุงยาว 
     3.2 โครงการเทศบาลพบประชาชน   
     3.3 พัฒนาและสงเสริมศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานบริหารราชการ            
                     สวนทองถ่ินอําเภอปะเหลียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

 1.3 การเบิกจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 
                (วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561) 

ยุทธศาสตร 
งบปกติ เงินสะสม งบหนวยงานอื่น รวม 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

 
1. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 

 
874,019.00 

 
100.00 

 
0 

 
0.00 

 
0 

 
0.00 

 
874,019.00 

 
100.00 

2. การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 
   และสงเสริมการศึกษาเรียนรู 
   แบบองครวม 

4,812,821.00 100.00 0 0.00 0 0.00 4,812,821.00 100.00 

3. การพัฒนาบริหารจัดการ 
   และสงเสริมการมีสวนรวม 

  339,392.00 100.00 0 0.00 0 0.00   339,392.00 100.00 

4. การพัฒนาดานส่ิงแวดลอม 
   และการจัดการทรัพยากร 
   ธรรมชาต ิ

433,016.00 100.00 0 0.00 0 0.00 433,016.00 100.00 

5. การพัฒนาดานการอนุรักษ 
    และสงเสริมประเพณีวัฒนธรรม 
    และภูมิปญญาทองถิ่น 

1,098,247.00 100.00 0 0.00 0 0.00 1,098,247.00 100.00 

6. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
   และการทองเที่ยว 

547,770.00    0.00 0 0.00 0 0.00 547,770.00    0.00 

รวม  8,105,265.00 100.00 0 0.00 0 0.00  8,105,265.00 100.00 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔ 

 

1.4 โครงการท่ีไดปฏิบัติตามแผนดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 
      (วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561) 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

ที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ ระยะเวลาดําเนินการ 
งบประมาณ

ที่ตั้งไว 
งบประมาณ 
ที่เบิกจาย 

คงเหลือ 

1 ติดตั้งเสาไฟฟาไฮเมท ติดตั้งเสาไฟฟาไฮเมท         
สูง 20 เมตร 1 จุด (บริเวณ
สนามเด็กเลน) 
 

29 สิงหาคม 2561 500,000 499,000 1,000 

2 ขยายเขตไฟฟา  
และขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ 

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
พรอมติดตั้งโคมไฟสาธารณะ 
ดังน้ี 
- ชุมชนตลาด จุดเริ่มตนถนน
สุขาภิบาล – ตลาดทุงยาว 
ระยะทาง 100 เมตร 
- ชุมชนสหธรรม จุดเริ่มตน
ถนนสมาคม ซอย 5 – มูลนิธิ
ตระกูลโคว  
ระยะทาง 220 เมตร 
 

3 กันยายน 2561 300,000 191,319 108,681 

3 

 

บํารุงรักษาและซอมแซม
ทรัพยสินของเทศบาล 

ขุดลอกคูระบายนํ้า บริเวณ
ถนนตรัง – สตูล  
 

กันยายน 2561 

 

300,000 
(คาบํารุงรักษาฯ  
งานไฟฟาถนน) 

50,000 

 

250,000 

 

ซอมแซมถนนสายเล่ียงเมือง, 
สามหมอก, หวยนํ้าตกเช่ือม
ถนนตรัง – สตูล และ
สุขาภิบาล 

15 – 20  
พฤศจิกายน 2560 

 
 

 33,750 216,250 
 
 

ซอมแซมถนนสายเล่ียงเมือง 
ตอน 1, ตอน 2, พันธุรัตน, 
สุขาภิบาล และพระอภัยมณี 
 

1 – 6  
กุมภาพันธ 2561 

 51,750 164,500 

ซอมแซมฝาคูระบายนํ้าถนน 
สายสหธรรม, สมาคม ซอย 2, 
ศาลเจา, สมาคม และตลาดสด
เทศบาล 

สิงหาคม 2561  14,000 150,500 

ซอมแซมฝาคูระบายนํ้าถนน 
สายเล่ียงเมือง, สมาคม,  
สุขาภิบาล ซอย 5 และ
เทศบาล ซอย 1 

กันยายน 2561  34,200 
 
 

116,300 
 
 



๑๕ 

 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสริมการศึกษาเรียนรูแบบองครวม 

ที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ ระยะเวลาดําเนินการ 
งบประมาณ

ที่ตั้งไว 
งบประมาณ 
ที่เบิกจาย 

คงเหลือ 

4 ปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน ชวงเทศกาล  
ปใหมและสงกรานต 

- สนับสนุนวัสดุอุปกรณ และ
บุคลากรในการตั้งจุดตรวจชวง
เทศกาลปใหม 
 

- สนับสนุนวัสดุอุปกรณ และ
บุคลากรในการตั้งจุดตรวจชวง
เทศกาลสงกรานต 
 

29 ธันวาคม 2560 
ถึง 

4 มกราคม 2561 
 

11 – 17  
เมษายน 2561 

 

- 
 
 
 

- 

- 
 
 
 

- 

- 
 
 
 

- 

5 เช่ือมความสัมพันธ ครู 
นักเรียน ผูปกครอง 

จัดกิจกรรมแขงขันกีฬา    
เช่ือมความสัมพันธระหวางครู 
นักเรียน ผูปกครอง  
 

17 สิงหาคม 2561 20,000 10,940 9,060 

6 จัดงานวันเด็กแหงชาติ จัดใหมีกิจกรรมนันทนาการ
ตาง ๆ ในวันเด็ก 
 

13 มกราคม 2561 100,000 64,241 35,759 

7 จัดงานวันพอ จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร    
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 
 

5 ธันวาคม 2560 5,000 - 5,000 

8 จัดงานวันแม จัดกิจกรรมวันแมใหกับ
นักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และผูปกครอง 
 

10 สิงหาคม 2561 5,000 432 4,568 

9 สนับสนุนคาใชจาย 
การบริหารสถานศึกษา 

- คาอาหารกลางวันของ
นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
- คาจัดการเรียนการสอน  
(รายหัว) จัดสรรตามจํานวน 
เด็กเล็ก  
 

1 พฤศจิกายน 2560 
ถึง 

31 มีนาคม 2561 

831,600 576,140 255,460 

10 อาหารเสริม (นม) คาอาหารเสริม (นม) สําหรับ
นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลทุงยาว และ
โรงเรียนบานทุงยาว 
 

1 พฤศจิกายน 2560 
ถึง 

31 มีนาคม 2561 

963,850 834,230 129,620 

11 เยี่ยมบานนักเรียน ครูผูดูแลเด็ก ผูดูแลเด็ก 
เยี่ยมนักเรียนและผูปกครอง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ที่บาน 
 

สิงหาคม – กันยายน 
2561 

10,000 432 9,568 



๑๖ 

 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสริมการศึกษาเรียนรูแบบองครวม 

ที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ ระยะเวลาดําเนินการ 
งบประมาณ

ที่ตั้งไว 
งบประมาณ 
ที่เบิกจาย 

คงเหลือ 

12 เศรษฐกิจพอเพียง ครูผูดูแลเด็ก ผูดูแลเด็ก และ
นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 
รวมกันปลูกพืชผักสวนครัว
ปลอดสารพิษที่ศูนยฯ 
 

กันยายน 2561  
ถึง 

มีนาคม 2562 
 

5,000 5,000 0 

13 สงเสริมความเปนเลิศ 
และพฒันาศักยภาพของ
ผูเรียน 

จัดกิจกรรมมอบอนุบัตร 
สําหรับนักเรียนที่สําเร็จ 
การศึกษาช้ันอนุบาล 3 
 

30 มีนาคม 2561 10,000 6,359 3,641 

14 สงเสริมและปองกันโรคใน
ชองปากเด็กกอนเกณฑ  

จัดกิจกรรมสงเสริมและ
ปองกันโรคในชองปากเด็ก 
 
 

6 ธันวาคม 2560 
 
 

20,000 17,632 2,368 

15 อนุรักษและสืบสาน
ประเพณีวันขึ้นปใหม 

- จัดกิจกรรมที่ศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กฯ 
- ตักบาตร 
 

29 ธันวาคม 2560 
 

1 มกราคม 2561 

 5,000 - 5,000 

16 สนับสนุนการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน 

อุดหนุนงบประมาณการ
พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน 
โดยจัดสรรเปนคาดําเนินงาน
ในการพัฒนางานสาธารณสุข
ในพื้นที่เขตชุมชน  
จํานวน 3 ชุมชน ๆ ละ 
20,000.- บาท 
 

18 มิถุนายน 2561 60,000 60,000 0 

17 พัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ
และผูพิการ 

จัดอบรมใหความรู 
และศึกษาดูงาน ณ จังหวัด
พัทลุง 
 

22 และ 27 
สิงหาคม 2561 

50,000 33,900 16,100 

18 แกไขปญหายาเสพติด - รวมเดินรณรงควันตอตาน 
ยาเสพติดโลก 
 
 
 

26 มิถุนายน 2561 3,000 2,500 500 



๑๗ 

 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสริมการศึกษาเรียนรูแบบองครวม 

ที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ ระยะเวลาดําเนินการ 
งบประมาณ

ที่ตั้งไว 
งบประมาณ 
ที่เบิกจาย 

คงเหลือ 

19 สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ  
ผูพิการ 
 

- สํารวจและจัดทําขอมูล
สุขภาพ 
- อบรมใหความรู 
- สงเสริมสุขภาพจิต 
 
 

29 ธันวาคม 2560 20,000 20,000 0 

20 สุขาภิบาลอาหาร - อบรมสุขาภิบาลอาหาร/
สุขาภิบาลตลาด 
- แลกเปล่ียนเรียนรูการ
จัดการตลาด 
- บริหารจัดการตลาด 
 
 

7 พฤษภาคม 2561 
 

11 พฤษภาคม 2561 

20,000 6,970 
 

2,040 
 

1,740 

13,030 
 

10,990 
 

9,250 

21 แกไขปญหาสาธารณสุข - ลงพื้นที่ใหสุขศึกษาใน
สถานศึกษาในพื้นที่เรื่องโรค
มือเทาปาก ไดแก โรงเรียน
บานทุงยาว โรงเรียนทุงยาว
วิทยา และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลฯ 
 
 

8 – 9 สิงหาคม 2561 3,000 1,710 1,290 

22 คุมครองผูบริโภค - รณรงคลดรับ ลดให ลดใช
ถุงพลาสติกและโฟม  
 
 

24 สิงหาคม 2561 10,000 - 10,000 

23 ปองกันแกไขปญหา 
โรคเอดส 

- อบรมใหความรูเรื่องเอดส 
(แกนนําสุขภาพ) 
- รณรงคใหความรูเก่ียวกับ
โรคเอดส 
 
 

29 พฤศจิกายน 2560 
 

1 ธันวาคม 2560 

10,000 4,830 
 

3,250 

5,170 
 

1,920 

24 รณรงคปองกันโรค 
พิษสุนัขบา 

- ขึ้นทะเบียนสุนัข – แมว  
บันทึกฐานขอมูลเพื่อขึ้น
ทะเบียนสุนัข – แมว  
- ประชาสัมพันธเรื่องโรค   
พิษสุนัขบา 
- สรางความรูความเขาใจเรื่อง
โรคพิษสุนัขบา (แกนนํา
สุขภาพ) 
- ฉีดวัคซีนสุนัข – แมว 
 

2 – 5 เมษายน 2561 
 
 

5 – 10 เมษายน 2561 
 

9 เมษายน 2561 
 
 

10 เมษายน 2561 

10,000 9,950 50 



๑๘ 

 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสริมการศึกษาเรียนรูแบบองครวม (ตอ) 

ที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ ระยะเวลาดําเนินการ 
งบประมาณ

ที่ตั้งไว 
งบประมาณ 
ที่เบิกจาย 

คงเหลือ 

25 ปองกันไขเลือดออก - รณรงคไขเลือดออก/แจก
ทรายมีฟอส/สุขศึกษาชุมชน 
 

28 มิถุนายน 2561 30,000 23,250 6,750 

26 พัฒนาศักยภาพ
ผูสนับสนุนดูแลสุขภาพ
ประชาชน 

- อบรมและศึกษาดูงาน  
ณ อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง  

กรกฎาคม 2561 50,000 44,761 5,239 

27 แขงขันกีฬาตานภัย 
ยาเสพติด 

จัดการแขงขันฟุตบอล 
และตะกรอ 
 

20 – 22  
กันยายน 2561 

70,000 41,314 28,686 

28 สงทีมนักกีฬาเขารวม
การแขงขนักับหนวยงาน
อ่ืน ๆ 

สงทีมนักกีฬาฟุตบอล เปตอง 
และแบดมินตนั เขารวมการ
แขงขันกีฬาสันนิบาตเทศบาล  
  

19 มิถุนายน 2561 
ถึง 

6 กรกฎาคม 2561 

50,000 - 50,000 

29 จัดซ้ือครุภัณฑกีฬา - ปายบอกวิธีการใชงาน
อุปกรณกีฬากลางแจง  
- พื้นที่ติดตั้งแผนคอนกรีต
อุปกรณกีฬากลางแจง  
- อุปกรณซิทอัพลดหนาทอง 
- อุปกรณน่ังดันอกยกตัว 
(แบบคู) 
- อุปกรณน่ังดึงไหลปกหลังยก
ตัว (แบบคู) 
- อุปกรณบริหารขาแบบน่ังถีบ
ดันตัวเอง (แบบคู) 
- อุปกรณบริหารเอวดานขาง 
(แบบคู) 
- อุปกรณบารโหน 
- อุปกรณฝกแกวงขาและแขน 
(แบบคู) 
- อุปกรณฝกเดินกลางอากาศ  
(แบบคู) 
- อุปกรณยืนบิดเอว 2 จุด 
- อุปกรณยืนยกนํ้าหนักอิสระ  
 

19 มิถุนายน 2561  8,000 
 

13,200 
 

29,000 
33,000 

 
33,000 

 
26,000 

 
28,000 

 
19,000 
29,000 

 
28,000 

 
25,000 
29,000 

 

8,000 
 

13,200 
 

29,000 
33,000 

 
31,000 

 
26,000 

 
28,000 

 
19,000 
29,000 

 
28,000 

 
25,000 
29,000 

0 
 

0 
 

0 
0 

 
2,000 

 
0 

 
0 

 
0 
0 

 
0 

 
0 
0 

30 จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพ 
ผูสูงอายุ 

จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพใหแก 
ผูมีสิทธิฯ ทุกคน ในอัตราแบบ
ขั้นบันได 
 

1 ตลุาคม 2560 
ถึง 

30 กันยายน 2561 

2,365,200 2,231,800 133,400 



๑๙ 

 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสริมการศึกษาเรียนรูแบบองครวม (ตอ) 

ที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ ระยะเวลาดําเนินการ 
งบประมาณ

ที่ตั้งไว 
งบประมาณ 
ที่เบิกจาย 

คงเหลือ 

31 จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพ 
ผูพิการ 

จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพใหแก 
ผูมีสิทธิฯ ทุกคน ๆ ละ  
800.- บาทตอเดือน 
 
 

1 ตลุาคม 2560 
ถึง 

30 กันยายน 2561 

652,800 511,200  141,600 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการมีสวนรวม 

ที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ ระยะเวลาดําเนินการ 
งบประมาณ

ที่ตั้งไว 
งบประมาณ 
ที่เบิกจาย 

คงเหลือ 

32 ปกปองและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย 

จัดกิจกรรมตักบาตรเน่ืองใน 
วันแมแหงชาติ ในพื้นที่เทศบาล
ตําบลทุงยาว (สมาคมสหธรรม) 
 
 

12 สิงหาคม 2561 10,000 - 10,000 

33 พัฒนาบุคลากรของ
เทศบาลตําบลทุงยาว 
 

ฝกอบรมผูบริหารทองถิ่น และ
เจาหนาที่ทองถิ่นของเทศบาล
ตําบลทุงยาวเพื่อพัฒนางาน 
ใหมีประสิทธิภาพ ตามหัวขอ 
“คุณธรรม จริยธรรม ความรู
ความเขาใจในหลักการทํางาน
เปนทีม และความรวมมือใน
การทํางาน ณ อุทยานนกนํ้า
ทะเลนอย อําเภอควนขนุน 
จังหวัดพัทลุง 
 

23 – 24  
สิงหาคม 2561  

50,000 48,032 1,968 

34 วันเทศบาล 
 

จัดกิจกรรมอบรมใหความรู 
พัฒนาในพื้นที่เทศบาล  
และถวายสังฆทานเน่ืองใน 
วันเทศบาล 

24 เมษายน 2561 10,000 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 

35 จัดทาํวารสารเทศบาล 
 

จางเหมาจัดทําวารสาร
ประชาสัมพันธรายงานสรุปผล
การปฏิบัติงานของเทศบาล
ตําบลทุงยาว ประจําป 2560 
 

9 กุมภาพันธ 2561 80,000 80,000 0 

36 ปรับปรุงบํารุงรักษา
ระบบเว็บไซต 

ปรับปรุงบํารุงรักษาระบบ
เว็บไซตของเทศบาลตําบล 
ทุงยาวใหเปนปจจุบัน 
 

ตลุาคม 2560 
ถึง 

กันยายน 2561 

10,000 8,000 2,000 



๒๐ 

 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการมีสวนรวม (ตอ) 

ที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ ระยะเวลาดําเนินการ 
งบประมาณ

ที่ตั้งไว 
งบประมาณ 
ที่เบิกจาย 

คงเหลือ 

37 จัดงานรัฐพิธีที่สําคัญ 
 

รวมพิธีถวายพวงมาลา 
วันปยมหาราช  
 
 

23 ตลุาคม 2560 100,000 1,000 99,000 

38 จัดทําและปรับปรุง
ขอมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน 

ปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษี 
และทะเบียนทรัพยสิน 
เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษี 
 

ธันวาคม 2560 
ถึง 

กันยายน 2561 

30,000 - 30,000 

39 จัดซ้ือครุภัณฑ 
คอมพิวเตอร 
(แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป) 
 

- เครื่องคอมพิวเตอร  
สําหรับงานสํานักงาน  
จํานวน 1 เครื่อง  
- เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 
800 VA จํานวน 2 เครื่อง  
- เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
งานประมวลผล แบบที ่1 
จํานวน 1 เครื่อง  
 

19 มิถุนายน 2561 
 
 

  16,000 
 
 

11,200 
 

22,000 

 16,000 
 
 

10,000 
 

21,600 

0 
 
 

1,200 
 

400 

40 จัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน 
(แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป) 
 

- โตะทํางาน จํานวน 1 ตัว 27 กันยายน 2561 16,500 15,000   1,500 

41 จัดซ้ือวัสดุเครื่องดับเพลิง วัสดุอุปกรณเครื่องดับเพลิง 
ประเภทตาง ๆ 
 
 

8 พฤษภาคม 2561 70,000 68,400 1,600 

42 จัดซ้ือครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  
(แผนงานเคหะและ
ชุมชน) 

- เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค  
งานประมวลผล 
- เครื่องพิมพ Multifunction  
ชนิดเลเซอร หรือชนิด LED สี 
 

19 มิถุนายน 2561 21,000 
 

17,000 

37,890 110 

43 จัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน 
(แผนงานเคหะและ
ชุมชน) 

- ตูบานเล่ือนกระจก 
- ตูบานเล่ือนทึบ 
- ตูเอนกประสงค 3 in 1 
 
 
 

19 มิถุนายน 2561 9,000 
4,200 
6,500 

9,000 
4,000 
6,500 

0 
200 

0 



๒๑ 

 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการมีสวนรวม (ตอ) 

ที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ ระยะเวลาดําเนินการ 
งบประมาณ

ที่ตั้งไว 
งบประมาณ 
ที่เบิกจาย 

คงเหลือ 

44 จัดซ้ือครุภัณฑกอสราง เล่ือยโซยนต จํานวน 1 เครื่อง  
 
 

1 สิงหาคม 2561 12,000 11,500 500 

45 สงเสริมการจัดทําแผน
ชุมชน 
 

จัดกิจกรรมประชุมคณะทํางาน
สนับสนุนขับเคล่ือนแผนชุมชน  
สูการพัฒนาทองถิ่นเพื่อ
พิจารณาจัดทํา ทบทวน และ
ปรับปรุงแผนชุมชนเพื่อนําไป
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
 

22 พฤษภาคม 2561 5,000 - 5,000 

46 จัดเวทีประชาคม จัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟง
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ 
สภาพปญหาความตองการ
ของประชาชน ณ หองประชุม
สภาเทศบาลตําบลทุงยาว 
  

22 พฤษภาคม 2561 
 
 

5,000 
 

 2,470 2,530 

47 พัฒนาศักยภาพสภาเด็ก
และเยาวชน 

จัดกิจกรรมอบรมและทัศน
ศึกษาดูงาน ณ ศูนยศิลปะวิถี 
อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง 
 

25 พฤษภาคม 2561 30,000 - 30,000 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานส่ิงแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

ที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ ระยะเวลาดําเนินการ 
งบประมาณ

ที่ตั้งไว 
งบประมาณ 
ที่เบิกจาย 

คงเหลือ 

48 ปรับปรุงที่ทิ้งขยะ 
 

- ปรับเกล่ีย ขนยาย ฝงกลบ
ขยะ ปริมาณขยะไมนอยกวา 
2,400 ลูกบาศกเมตร ปรับ
เกล่ียทางเขา – ออก   กวาง   
5 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ระยะทาง 200 เมตร 
ปริมาตรดินลูกรัง 100 
ลูกบาศกเมตร 
- ปรับเกล่ีย ขนยาย ฝงกลบ
ขยะ ปริมาณขยะไมนอยกวา 
3,500 ลูกบาศกเมตร ปรับ
เกล่ียทางเขา – ออก   กวาง   
5 เมตร หนา 0.20 เมตร 
ระยะทาง 300 เมตร 
ปริมาตรดินลูกรัง 300 
ลูกบาศกเมตร 

10 พฤศจิกายน 2560 
 
 
 
 
 
 
 

5 กรกฎาคม 2561 

500,000 145,000 
 
 
 
 
 
 
 

250,000 

355,000 
 
 
 
 
 
 
 

105,000 



๒๒ 

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานส่ิงแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ตอ) 

ที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ ระยะเวลาดําเนินการ 
งบประมาณ

ที่ตั้งไว 
งบประมาณ 
ที่เบิกจาย 

คงเหลือ 

49 จัดการนํ้าเสียชุมชน - อบรมการบําบัดนํ้าเสีย 
ดวยศาสตรพระราชา 
และภูมิปญญาทองถิ่น 
 

17 กรกฎาคม 2561 10,000 10,000 0 

50 จัดการขยะมูลฝอย - ประชุมจัดทําแผนบริหาร
จัดการขยะ/จัดตั้ง
คณะกรรมการสงเสริมและ
สนับสนุนอาสาสมัครทองถิ่น
รักษโลก 
- ขับเคล่ือนการบริหารจัดการ
ขยะในพื้นที่ทั้ง 3 ชุมชน 
   - ชุมชนสหธรรม 
   - ชุมชนตลาด 
   - ชุมชนอนามัย 
- แลกเปล่ียนประสบการณกับ
เทศบาลตําบลควนโดน  
จังหวัดสตูล 
 

22 กุมภาพันธ 2561 
 
 
 
 
 
 

23 กุมภาพันธ 2561 
2 มีนาคม 2561 
7 มีนาคม 2561 

17 เมษายน 2561 

30,000 
 
 

8,000 
 
 
 
 
 
 

2,672 
2,672 
2,672 

12,000 
 
 

22,000 
 
 
 
 
 
 

19,328 
16,656 
13,984 

1,984 
 

 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและสงเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น 

ที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ ระยะเวลาดําเนินการ 
งบประมาณ

ที่ตั้งไว 
งบประมาณ 
ที่เบิกจาย 

คงเหลือ 

51 อนุรักษและสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง 
 

จัดงานอนุรักษและสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง 
 
 

3 พฤศจิกายน 2560 120,000  3,960 116,040 

52 อนุรักษและสืบสาน
ประเพณีตรุษจีน 
 

จัดงานอนุรักษและสืบสาน
ประเพณีตรุษจีน 
 
 

14 – 16  
กุมภาพันธ 2561 

250,000 232,688  17,312 

53 
 

อนุรักษและสืบสาน
ประเพณีสงกรานต 

จัดงานอนุรักษและสืบสาน
ประเพณีสงกรานต       
     
 

11 และ 13 
เมษายน 2561 

 

70,000 
 

51,618 
 

18,382 

 

54 อนุรักษและสืบสาน
ประเพณีไหวพระจันทร 
 

จัดงานอนุรักษและสืบสาน
ประเพณีไหวพระจันทร  
 
 
 

22 – 24  
กันยายน 2561 

1,000,000 809,981 190,019 
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและสงเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น (ตอ) 

ที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ ระยะเวลาดําเนินการ 
งบประมาณ

ที่ตั้งไว 
งบประมาณ 
ที่เบิกจาย 

คงเหลือ 

55 รายจายเก่ียวกับการ
รับรองและพิธีการทาง
ศาสนาทุกศาสนา 
 
 
 

จัดกิจกรรมทางศาสนา 
- วันมาฆบูชา 
- วันวิสาขบูชา 
- วันอาสาฬหบูชาและถวาย
เทียนพรรษา 
 
 
 
 

กุมภาพันธ 2561 
ถึง 

กรกฎาคม 2561 

10,000 - 10,000 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 

ที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ ระยะเวลาดําเนินการ 
งบประมาณ

ที่ตั้งไว 
งบประมาณ 
ที่เบิกจาย 

คงเหลือ 

56 พัฒนาศักยภาพกลุมสตรี 
 

อบรมใหความรูและศึกษาดูงาน 
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 

14 – 15  
สิงหาคม 2561 

50,000 36,100 13,900 

57 สงเสริมอาชีพและ 
ภูมิปญญาทองถิ่น 

จัดอบรมอาชีพระยะส้ัน
หลักสูตรการทําอาหาร  
(ขาวซอย) และขนม (ขนม 
ผูกรัก) 
 
 
 

31 สิงหาคม 2561 30,000 11,670 18,330 

58 สงเสริมการทองเที่ยว 
เชิงอนุรักษวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สงเสริมการทองเที่ยว 
เชิงอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น 
ไดแก ประเพณีไหวพระจันทร  

22 – 24  
กันยายน 2561 

500,000 
(งบอุดหนุน
จากกรมการ
ทองเที่ยว) 

500,000 0 

 



สวนที ่3 
 

ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล  
 

 
 
 

 1.1 ความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ป 2561 

 โดยพิจารณาจาก  

จํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป X 100 
จํานวนโครงการที่ไดต้ังงบประมาณตามเทศบัญญัติประจําป 

 สามารถวิเคราะหความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ป 2561 เชิงปริมาณ    
ไดดังน้ี 

 

ยุทธศาสตร 
จาํนวนโครงการ 

จาํนวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยูในแผน 

จาํนวนโครงการ 
ที่ไดตั้งงบประมาณ 

คิดเปนรอยละ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 9 3 33.33 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสริมการ  
ศึกษาเรียนรูแบบองครวม 

45 39 86.67 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาบริหารจัดการและสงเสริมการมี   
สวนรวม 

23 23 100.00 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานส่ิงแวดลอมและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

7 7 100.00 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและสงเสริมประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

6 5 83.33 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว  3 3 100.00 

รวม  93 80 86.02 

 
 
 
 
 
 

๑.  วิเคราะหเชิงปริมาณ 
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ยท.1 ยท.2 ยท.3 ยท.4 ยท.5 ยท.6 รวม

แผนภูมิที่ 1 ความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. 2561 – 2564) ป 2561
แยกตามยุทธศาตร

จํานวนโครงการตามแผนพัฒนาฯ จํานวนโครงการตามเทศบญัญตัิฯ รอยละความสําเร็จ

ยท.1
9.68%

ยท.2
48.39%

ยท.3
24.73%

ยท.4
7.53%

ยท.5
6.45%

ยท.6
3.23%

แผนภูมิที่ 2  รอยละของจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. 2561 - 2564) ป 2561
แยกตามยุทธศาสตร
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 1.2 ความสําเร็จของแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 

                (วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561) 

 โดยพิจารณาจาก  

จํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผนการดําเนินงาน X 100 
จํานวนโครงการที่ไดปฏิบัติ 

 สามารถวิเคราะหความสําเร็จของแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561              
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561) เชิงปริมาณ   ไดดังน้ี 

 

ยุทธศาสตร 
จาํนวนโครงการ 

จาํนวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยูในแผน 

จาํนวนโครงการ 
ที่ไดปฏิบัต ิ

คิดเปนรอยละ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 3 3 100.00 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสริมการ  
ศึกษาเรียนรูแบบองครวม 

34 28 82.35 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาบริหารจัดการและสงเสริมการมี   
สวนรวม 

16 16 100.00 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานส่ิงแวดลอมและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

7 3 42.86 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและสงเสริมประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

5 5 100.00 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว  4 3 75.00 

รวม 69 58 84.06 
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 1.3 สัดสวนงบประมาณท่ีใชดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ป 2561                 
            (วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561) 

 โดยพิจารณาจาก  

จํานวนงบประมาณที่ใชดําเนินงานแตละยุทธศาสตรการพัฒนา X 100 
จํานวนงบประมาณที่ใชดําเนินงานทั้งป 

 สามารถวิเคราะหสัดสวนงบประมาณที่ใชดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป                      
(พ.ศ. 2561 – 2564)    ป 2561 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่        
30 กันยายน 2561) เชิงปริมาณ   ไดดังน้ี 

 

ยุทธศาสตร 
จาํนวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยูในแผน 
งบประมาณที่ใช 
ในการดําเนินงาน 

สัดสวน
งบประมาณ 
(รอยละ) 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 9 874,019.00 10.78 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสริมการ  
ศึกษาเรียนรูแบบองครวม 

45 4,812,821.00 59.38 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาบริหารจัดการและสงเสริมการมี   
สวนรวม 

23   339,392.00 4.19 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานส่ิงแวดลอมและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

7 433,016.00 5.34 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและสงเสริมประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

6 1,098,247.00 13.55 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว  3 547,770.00 6.76 

รวม  93  8,105,265.00 100.00 
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42.86

100.00

75.00
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ยท.1 ยท.2 ยท.3 ยท.4 ยท.5 ยท.6 รวม

แผนภูมิที่ 3  ความสําเร็จของแผนการดาํเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
แยกตามยุทธศาตร

จํานวนโครงการตามแผนฯ จํานวนโครงการที่ไดปฏบิตัิ รอยละความสําเร็จ

ยท.1
874,019
10.78%

ยท.2
4,812,821
59.38%

ยท.3
339,392
4.19%

ยท.4
433,016
5.34%

ยท.5
1,098,247
13.55%

ยท.6
547,770
6.76%

แผนภูมิที่ 4  สัดสวนงบประมาณที่ใชดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. 2561 - 2564) ป 2561
แยกตามยุทธศาสตร
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      1.4 ลําดับความสําคัญตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ป 2561  
           และตามผลการดําเนินงาน (วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561) 

 โดยพิจารณาจาก  

   จํานวนงบประมาณที่ต้ังไวตามแผนพัฒนาทองถ่ีนสี่ป  เปรียบเทียบกับ 
   จํานวนงบประมาณที่ใชดําเนินงานทั้งป   (แยกตามยุทธศาสตร) 

 สามารถวิเคราะหลําดับความสําคัญตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ป 2561 
และลําดับความสําคัญตามผลการดําเนินงาน รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่       
30 กันยายน 2561) เชิงปริมาณ   ไดดังน้ี 

 

ยุทธศาสตร 

ลําดับความสําคัญ งบประมาณ รอยละของงบประมาณ 

ตาม
แผนพัฒนา
ทองถ่ินฯ 

ตาม 
ผลการ

ดําเนินงาน 

ตาม 
แผนพัฒนา 
ทองถ่ินฯ 

ตาม 
ผลการ 

ดําเนินงาน 

ตาม
แผนพัฒนา
ทองถ่ินฯ 

ตาม 
ผลการ

ดําเนินงาน 

1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 3 3 2,670,000 
 
 

874,019 13.79 10.78 

2. ดานคุณภาพชีวิตและสงเสริม 
การศึกษาเรียนรูแบบองครวม 

1 1 7,319,500 
 
 

4,812,821 37.79 59.38 

3. ดานบริหารจัดการและสงเสริม 
การมีสวนรวม 

2 6 6,928,000 

 

  339,392 35.77 4.19 

4. ดานสิ่งแวดลอมและการจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 

5 5 750,000 

 

 

433,016 3.87 5.34 

5. ดานการอนุรักษและสงเสริม 
ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

4 2 1,590,000 
 
 

1,098,247 8.21 13.55 

6. ดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 6 4 110,000 

 

547,770 0.57 6.76 

รวม   19,367,500  8,105,265 100.00 100.00 
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 2.1 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม  

 โดยพิจารณาจากประเด็นตาง ๆ ตามแบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม แบบที่ 3/2 ดังตอไปน้ี 

  2.1.1 มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม  
  2.1.2 มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม  
  2.1.3 มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
  2.1.4 มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ  
  2.1.5 การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
  2.1.6 การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด  
  2.1.7 ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน  
  2.1.8 การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน  
  2.1.9 ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

 สามารถวิเคราะหความพึงพอใจของประชาชนที่ตอบแบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม แบบที่ 3/2 ไดดังน้ี 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม  20.8 72.9 6.3 

2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม  18.8 70.8 10.4 

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 22.9 70.8 6.3 

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ  35.4 60.4 4.2 

5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม   6.3 89.6 4.2 

6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด  33.3 66.7 0.0 

7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน   

    ในทองถิ่น 

14.6 81.3 4.2 

8) การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน  18.8 79.2 2.1 

9) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 29.2 68.8 2.1 

ภาพรวม 22.2 73.4 4.4 

 

 

 

 

 

2.  วิเคราะหเชิงคุณภาพ 
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 จากผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)     

รอบเดือนตุลาคม 2561 คือ ผลการดําเนินงานต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 
สามารถสรุปผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณไดดังน้ี 

 3.1 ความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ป 2561 

 แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ป 2561 ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรไวจํานวนทั้งสิ้น       
6 ยุทธศาสตร  ประกอบดวย 
 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสริมการศึกษาเรียนรูแบบองครวม 
 3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการมีสวนรวม 
 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 

 สามารถสรุปผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผลความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป          
(พ.ศ. 2561 – 2564) ป 2561 แยกตามยุทธศาสตร ไดดังน้ี 
 1. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐาน  จํานวนโครงการที่ปรากฎอยูในแผน ป 2561 มี
จํานวน 9 โครงการ จํานวนโครงการที่ไดรับอนุมัติงบประมาณ มีจํานวน 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 33.33 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสริมการศึกษาเรียนรูแบบองครวม จํานวนโครงการ
ที่ปรากฎอยูในแผน ป 2561 มีจํานวน 45 โครงการ จํานวนโครงการที่ไดรับอนุมัติงบประมาณ มีจํานวน   
39 โครงการ คิดเปนรอยละ 86.67 
 3.  ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานบริหารจัดการและการมีสวนรวม  จํานวนโครงการที่ปรากฏอยูใน      
แผน ป 2561 มีจํานวน 23 โครงการ จํานวนโครงการที่ไดรับอนุมัติงบประมาณ มีจํานวน 23 โครงการ    
คิดเปนรอยละ 100.00 
 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  จํานวนโครงการ          
ที่ปรากฎอยูในแผน ป 2561 มีจํานวน 7 โครงการ จํานวนโครงการที่ไดรับอนุมัติงบประมาณ มีจํานวน        
7 โครงการ คิดเปนรอยละ 100.00 
 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน  
จํานวนโครงการที่ปรากฎอยูในแผน ป 2561 มีจํานวน 6 โครงการ จํานวนโครงการที่ไดรับอนุมัติงบประมาณ 
มีจํานวน 5 โครงการ คิดเปนรอยละ 83.33 
 6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว  จํานวนโครงการที่ปรากฎอยูในแผน          
ป 2561 มีจํานวน 3 โครงการ จํานวนโครงการที่ไดรับอนุมัติงบประมาณ มีจํานวน 3 โครงการ คิดเปน    
รอยละ 100.00 
 โดยภาพรวมความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ป 2561 คิดเปนรอยละ 
86.02 

 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหนาที่ 24 และแผนภูมิที่ 1 หนาที่ 25  

3.  สรุปผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 
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 นอกจากน้ี  สามารถสรุปผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผลความสําเร็จของแผนพัฒนา      
ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ป 2561 เปนรอยละของจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป             
(พ.ศ. 2561 – 2564) ป 2561 แยกตามยุทธศาสตร ไดดังน้ี 
 1. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดาน โครงสรางพื้นฐาน  จํานวนโครงการที่ปรากฎอยูในแผน ป 2561         
มีจํานวน 9 โครงการ คิดเปนรอยละ 9.68 ของจํานวนโครงการทั้งหมด 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสริมการศึกษาเรียนรูแบบองครวม จํานวนโครงการ
ที่ปรากฎอยูในแผน ป 2561 มีจํานวน 45 โครงการ คิดเปนรอยละ 48.39 ของจํานวนโครงการทั้งหมด 
 3.  ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานบริหารจัดการและการมีสวนรวม  จํานวนโครงการที่ปรากฏอยูใน      
แผน ป 2561 มีจํานวน 23 โครงการ คิดเปนรอยละ 24.73 ของจํานวนโครงการทั้งหมด 
 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  จํานวนโครงการ          
ที่ปรากฎอยูในแผน ป 2561 มีจํานวน 7 โครงการ คิดเปนรอยละ 7.53 ของจํานวนโครงการทั้งหมด 
 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน  
จํานวนโครงการที่ปรากฎอยูในแผน ป 2561 มีจํานวน 6 โครงการ คิดเปนรอยละ 6.45 ของจํานวนโครงการ
ทั้งหมด 
 6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว  จํานวนโครงการที่ปรากฎอยูในแผน          
ป 2561 มีจํานวน 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 3.23 ของจํานวนโครงการทั้งหมด 

 รายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิที่ 2 หนาที่ 25  
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 3.2 ความสําเร็จของแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 
                 (วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561) 

 สามารถสรุปผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผลความสําเร็จของแผนการดําเนินงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 คือ ผลการดําเนินงานต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 แยกตามยุทธศาสตร ไดดังน้ี 
 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  จํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผนการดําเนินงาน    
ป 2561 มีจํานวน 3 โครงการ จํานวนโครงการที่ไดปฏิบัติ มีจํานวน 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 100.00 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสริมการศึกษาเรียนรูแบบองครวม จํานวนโครงการ
ที่ปรากฎอยูในแผนการดําเนินงาน ป 2561 มีจํานวน 34 โครงการ จํานวนโครงการที่ไดปฏิบัติ มีจํานวน     
28 โครงการ คิดเปนรอยละ 82.35 
 3.  ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานบริหารจัดการและการมีสวนรวม  จํานวนโครงการที่ปรากฏอยูใน      
แผนการดําเนินงาน ป 2561 มีจํานวน 16 โครงการ จํานวนโครงการที่ไดปฏิบัติ มีจํานวน 16 โครงการ       
คิดเปนรอยละ 100.00 
 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  จํานวนโครงการ          
ที่ปรากฎอยูในแผนการดําเนินงาน ป 2561 มีจํานวน 7 โครงการ จํานวนโครงการที่ไดปฏิบัติ มีจํานวน          
3 โครงการ คิดเปนรอยละ 42.86 
 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน  
จํานวนโครงการที่ปรากฎอยูในแผนการดําเนินงาน ป 2561 มีจํานวน 5 โครงการ จํานวนโครงการที่ไดปฏิบัติ 
มีจํานวน 5 โครงการ คิดเปนรอยละ 100.00 
 6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว  จํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผน        
การดําเนินงาน ป 2561 มีจํานวน 4 โครงการ จํานวนโครงการที่ไดปฏิบัติ มีจํานวน 3 โครงการ คิดเปน      
รอยละ 75.00 
 โดยภาพรวมความสําเร็จของแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2561 คือ ผลการดําเนินงานต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561  คิดเปนรอยละ 
84.06 

 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหนาที่ 26 และแผนภูมิที่ 3 หนาที่ 28  
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 3.3 สัดสวนงบประมาณท่ีใชดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ป 2561                 
            (วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561) 

 สามารถสรุปสัดสวนงบประมาณที่ใชดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)         
ป 2561 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 คือ ผลการดําเนินงานต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่         
30 กันยายน 2561 แยกตามยุทธศาสตร ไดดังน้ี 
 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน จํานวนงบประมาณที่ใชดําเนินงาน 874,019.- บาท  
คิดเปนรอยละ 10.78 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสริมการศึกษาเรียนรูแบบองครวม  จํานวน
งบประมาณที่ใชดําเนินงาน รวมเปนเงิน  4,812,821.- บาท  คิดเปนรอยละ 59.38 
 3.  ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานบริหารจัดการและการมีสวนรวม  จํานวนงบประมาณที่ใชดําเนินงาน 
รวมเปนเงิน  339,392.- บาท  คิดเปนรอยละ 4.19 
 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จํานวนงบประมาณที่ใช
ดําเนินงาน รวมเปนเงิน  433,016.- บาท  คิดเปนรอยละ 5.34 
 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน  
จํานวนงบประมาณที่ใชดําเนินงาน รวมเปนเงิน  1,098,247.- บาท  คิดเปนรอยละ 13.55 
 6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว  จํานวนงบประมาณที่ใชดําเนินงาน        
รวมเปนเงิน  547,770.- บาท  คิดเปนรอยละ 6.76 

 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหนาที่ 27 และแผนภูมิที่ 4 หนาที่ 28  
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 3.4 ลําดับความสําคัญตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ป 2561  
               และตามผลการดําเนินงาน (วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561) 

 สามารถสรุปลําดับความสําคัญตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ป 2561 และ       
ตามผลการดําเนินงาน ป 2561 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 คือ ผลการดําเนินงานต้ังแตวันที่                
1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยเปรียบเทียบจากงบประมาณที่ต้ังไวและงบประมาณที่ใช
ในการดําเนินงานทั้งสิ้น แยกตามยุทธศาสตร ไดดังน้ี 
 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน จํานวนงบประมาณที่ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน
สี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ป 2561 เปนลําดับที่ 3 คิดเปนรอยละ 13.79 ของงบประมาณที่คาดวาจะใช          
ในการดําเนินงานทั้งหมด และมีคาใชจายที่เกิดข้ึนจริงจากผลการดําเนินงาน ป 2561 เปนลําดับที่ 3 คิดเปน       
รอยละ 10.78 ของงบประมาณที่ใชในการดําเนินงานทั้งหมด 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสริมการศึกษาเรียนรูแบบองครวม  จํานวน
งบประมาณที่ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ป 2561 เปนลําดับที่ 1 คิดเปน        
รอยละ 37.79 ของงบประมาณที่คาดวาจะใชในการดําเนินงานทั้งหมด และมีคาใชจายที่เกิดข้ึนจริงจาก        
ผลการดําเนินงาน ป 2561 เปนลําดับที่ 1 คิดเปนรอยละ 59.38 ของงบประมาณที่ใชในการดําเนินงาน
ทั้งหมด 
 3.  ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานบริหารจัดการและการมีสวนรวม  จํานวนงบประมาณที่ปรากฏอยูใน
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ป 2561 เปนลําดับที่ 2 คิดเปนรอยละ 35.77 ของ
งบประมาณ ที่คาดวาจะใชในการดําเนินงานทั้งหมด แตมีคาใชจายที่เกิดข้ึนจริงจากผลการดําเนินงาน          
ป 2561 เปนลําดับที่ 6 คิดเปนรอยละ 4.19 ของงบประมาณที่ใชในการดําเนินงานทั้งหมด 
 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  จํานวนงบประมาณที่
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ป 2561 เปนลําดับที่ 5 คิดเปนรอยละ 3.87         
ของงบประมาณที่คาดวาจะใชในการดําเนินงานทั้งหมด และมีคาใชจายที่เกิดข้ึนจริงจากผลการดําเนินงาน             
ป 2561 เปนลําดับที่ 5 คิดเปนรอยละ 5.34 ของงบประมาณที่ใชในการดําเนินงานทั้งหมด 
 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน  
จํานวนงบประมาณที่ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ป 2561 เปนลําดับที่ 4   
คิดเปนรอยละ 8.21 ของงบประมาณที่คาดวาจะใชในการดําเนินงานทั้งหมด แตมีคาใชจายที่เกิดข้ึนจริงจาก
ผลการดําเนินงาน ป 2561 เปนลําดับที่ 2 คิดเปนรอยละ 13.55 ของงบประมาณที่ใชในการดําเนินงาน
ทั้งหมด 
 6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว  จํานวนงบประมาณที่ปรากฏอยูใน
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ป 2561 เปนลําดับที่ 6 คิดเปนรอยละ 0.57 ของ
งบประมาณที่คาดวาจะใชในการดําเนินงานทั้งหมด แตมีคาใชจายที่เกิดข้ึนจริงจากผลการดําเนินงาน           
ป 2561 เปนลําดับที่ 4 คิดเปนรอยละ 6.76 ของงบประมาณที่ใชในการดําเนินงานทั้งหมด 

 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหนาที่ 29  

 

 

 

 



๓๖ 

 

 และสามารถสรุปผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ ซึ่งไดจากแบบประเมิน   
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม แบบที่ 3/2 ไดดังน้ี 

 กลุมเปาหมายในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในครั้งน้ี  คือ  ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลทุงยาว จํานวน 48 คน รายละเอียดดังน้ี 

 สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไป 
1. ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 77.1 

เปนเพศชาย จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 22.9 
2. ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจสวนใหญอายุระหวาง 41 – 50 ป จํานวน 16 คน คิดเปน 

รอยละ 33.3  รองลงมาคือ อายุตํ่ากวา 20 ป จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 27.1 และอายุ
ระหวาง 31 – 40 ป จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 20.8  

3. ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจสวนใหญจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา และ
ปริญญาตรี มีจํานวนเทากัน คือ จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 31.3  รองลงมาคือ ระดับ
ประถมศึกษา จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 22.9  และอนุปริญญาหรือเทียบเทา จํานวน       
7 คน คิดเปนรอยละ 14.6 

4. ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจสวนใหญมีอาชีพหลักคาขาย ธุรกิจสวนตัว จํานวน 18 คน     
คิดเปนรอยละ 37.5  รองลงมาคือ นักเรียนนักศึกษา จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 25.0 และ
รับจาง จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 16.7 

สวนที่ 2  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ตอบแบบประเมิน  จํานวน  48 คน สวนใหญมีความพึงพอใจ      

ในระดับพอใจ และรองลงมามีความพึงพอใจในระดับพอใจมาก รายละเอียดดังน้ี 

1. ดานการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม ประชาชนสวนใหญมีความ      
พึงพอใจอยูในระดับพอใจ คิดเปนรอยละ 72.9 และรองลงมาความพงึพอใจอยูในระดับพอใจมาก 
คิดเปนรอยละ 20.8 

2. ดานการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม ประชาชนสวนใหญมีความ
พึงพอใจอยูในระดับพอใจ คิดเปนรอยละ 70.8 และรองลงมาความพงึพอใจอยูในระดับพอใจมาก 
คิดเปนรอยละ 18.8 

3. ดานการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ประชาชนสวนใหญมี
ความพึงพอใจอยูในระดับพอใจ คิดเปนรอยละ 70.8 และรองลงมาความพึงพอใจอยูในระดับ
พอใจมาก คิดเปนรอยละ 22.9 

4. ดานการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ ประชาชนสวนใหญมีความ
พึงพอใจอยูในระดับพอใจ คิดเปนรอยละ 60.4 และรองลงมาความพึงพอใจอยูในระดับพอใจมาก 
คิดเปนรอยละ 35.4 

5. ดานการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ประชาชนสวนใหญ      
มีความพึงพอใจอยูในระดับพอใจ คิดเปนรอยละ 89.6 และรองลงมาความพึงพอใจอยูในระดับ
พอใจมาก คิดเปนรอยละ 6.3 

6. ดานการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจอยูในระดับ
พอใจ คิดเปนรอยละ 66.7 และรองลงมาความพึงพอใจอยูในระดับพอใจมาก คิดเปนรอยละ 
33.3 



๓๗ 

 

7. ดานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา ของประชาชนในทองถ่ิน  ประชาชน
สวนใหญมีความพึงพอใจอยูในระดับพอใจ คิดเปนรอยละ 81.3 และรองลงมาความพึงพอใจ    
อยูในระดับพอใจมาก คิดเปนรอยละ 14.6 

8. ดานการแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน  ประชาชนสวนใหญมีความ
พึงพอใจอยูในระดับพอใจ คิดเปนรอยละ 79.2 และรองลงมาความพึงพอใจอยูในระดับพอใจมาก 
คิดเปนรอยละ 18.8 

9. ดานประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  ประชาชนสวนใหญมีความ    
พึงพอใจอยูในระดับพอใจ คิดเปนรอยละ 68.8 และรองลงมาความพึงพอใจอยูในระดับพอใจมาก 
คิดเปนรอยละ 29.2 

โดยภาพรวมความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลทุงยาว ประชาชนสวนใหญมี    
ความพึงพอใจอยูในระดับพอใจ คิดเปนรอยละ 73.4 และรองลงมาความพึงพอใจอยูในระดับพอใจมาก       
คิดเปนรอยละ 29.2 และไมพอใจ รอยละ 2.1 ตามลําดับ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหนาที่ 30 



สวนที ่4 
 

สรุปผล ขอสังเกต และขอเสนอแนะ   
 

 
 
 

 1.1 ความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ป 2561 

  - โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป จํานวน     93  โครงการ 

  - โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติฯ  จํานวน     80  โครงการ 

  - คิดเปนรอยละ  86.02 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหนาที่ 24, 25  

 1.2 ความสําเร็จของแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 

  - โครงการที่บรรจุในแผนการดําเนินงาน จํานวน     69  โครงการ 

  - โครงการทีไ่ดปฏิบัติ   จํานวน     58  โครงการ 

  - คิดเปนรอยละ  84.06 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหนาที่ 26, 28  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล 



๓๙ 

 

 
 
 
 2.1 เทศบาลบรรจุโครงการ/กิจกรรมไวในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปไดรอยละ 86.02 
ไมถึงรอยละ 100 ของแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
 2.2 เทศบาลสามารถดําเนินการโครงการ/กิจกรรมที่ไดต้ังงบประมาณไวในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ไดถึงรอยละ 80 ของแผน     
การดําเนินงาน 
 2.3 เทศบาลมีงบประมาณจํากัดในการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม  โดยเฉพาะโครงการ/กิจกรรม    
ที่ตองใชงบประมาณจํานวนมากในคราวเดียว จะไมสามารถดําเนินการได 
 2.4 เทศบาลมีปญหาและความตองการของประชาชนในพื้นที่ที่จะตองดําเนินการอยูอีกเปน      
จํานวนมาก 

 นอกจากน้ียังมีขอสังเกตการติดตามและประเมินผลรายโครงการ/กิจกรรม ดังน้ี  

 - โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเพิ่มศักยภาพในการศึกษา  งดจัดโครงการเน่ืองจากความ
ตองการและความเห็นของศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ กับผูปกครองนักเรียนไมตรงกัน เชน สถานที่ทัศนศึกษาดูงาน 
กลุมเปาหมาย เปนตน  จึงของดการดําเนินโครงการ 

 - โครงการนมแมสายใยรกัแหงครอบครัว  งดจัดโครงการเน่ืองจากกลุมเปาหมายของโครงการ          
มีจํานวนนอย คือ เด็กแรกเกิด อายุ 0 – 6 เดือน ประจําป 2561 มีจํานวน 3 – 4 คน โดยในป 2562       
มีเปาหมายจะขยายกลุมวัยของกลุมเปาหมายผูเขารวมโครงการใหกวางข้ึน   เชน 0 – 1 ป หรือ 0 – 2 ป 
และเปลี่ยนแปลงช่ือโครงการเปนโครงการสายใยรักแหงครอบครัว 

 - โครงการฝกอบรมการปองกันและระงับอัคคีภัย  งดจัดโครงการเน่ืองจากประชาชนไมเห็น
ความสําคัญของการเกิดอัคคีภัยและระงับอัคคีภัยในเบื้องตน ทําใหเมื่อจัดโครงการบุคคลที่เขารวมโครงการ   
จะเปนคนเดิม และโดยสวนใหญจะเปนสมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และเจาหนาที่ของเทศบาลเอง ทําให
สิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดโครงการโดยเปลาประโยชน และผูรับผิดชอบโครงการใหขอสังเกตวา ควรมีการ
รณรงค ประชาสัมพันธ ใหประชาชนเห็นความสําคัญของการระงับอัคคีภัยในเบื้องตนวา จะสามารถระงับเหตุ 
ลดความเสียหาย ความสูญเสียได กอนการจัดโครงการฝกอบรมใหความรู  รวมทั้งควรมีการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของเทศบาลฯ ใหมีความรูความสามารถในการเปนวิทยากรไดดวย 

 - โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูสูชุมชน  และชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงงดจัดกิจกรรมเน่ืองจากที่ผานมา
การจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูสูชุมชนจะเปนลักษณะของการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้น
กิจกรรมแลว กลุมเปาหมายและเทศบาลตําบลทุงยาวไมสามารถที่จะนําความรูและประสบการณที่ไดจากการ
อบรมและทัศนศึกษาดูงานมาตอยอดในพื้นที่ของเทศบาลตําบลทุงยาวได จึงงดจัดกิจกรรมเพื่อหาแนวทางใน
การปรับปรุงและแกไขปญหาดังกลาวขางตนกอนการดําเนินการครั้งตอไป 
 
 
 
 
 

2.  ขอสังเกตการติดตามและประเมินผล 



๔๐ 

 

 
 
 
 3.1 เทศบาลควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่มีความจําเปนเรงดวนตองดําเนินการ และสามารถ
นําไปต้ังงบประมาณสําหรับการดําเนินการไดจริง บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ปแรก 
 3.2 เทศบาลควรพิจารณากําหนดการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมระหวางครึ่งปแรก และ      
ครึ่งปหลัง ใหมีความเหมาะสม เพื่อจะสามารถดําเนินการไดครบถวนทุกโครงการ 
 3.3 เทศบาลควรดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไวในแผนการดําเนินงานใหไดต้ังแต       
รอยละ 80 ของโครงการ/กิจกรรมทั้งหมดในทุกปงบประมาณ 
 

 

3.  ขอเสนอแนะการติดตามและประเมินผล 
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