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คํานํา 
 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
หมวด ๖  ขอ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓ และ  ขอ ๑๔  ไดกําหนดใหมีการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหนาท่ีดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซึ่งคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง  วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภา
ทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชน
ในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไว
เปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของ    
ทุกป     

 
 เพื่อใหเปนไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลตําบลหัวชาง  จึงไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหัวชาง ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหวางเดือน เมษายน –  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐) ข้ึน  เพื่อรายงาน
และเสนอความเห็นท่ีไดจากการติดตามใหนายกเทศมนตรีทราบ  คณะกรรมการหวังเปนวารายงานผลการติดตาม
ฉบับนี้จะสามารถเปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาเทศบาล  สามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนได  และ
ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
                   แผนพัฒนาเทศบาลตําบลหัวชาง 

  30  ตุลาคม  2560 
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    สวนที ่1 
 

การบทนาํ 
 

  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  เปนบทบาทและอํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญประการหนึ่งขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  ในการขับเคล่ือนใหเกิดการพัฒนาในดานตางๆ  ตามอํานาจหนาท่ี ท้ังดานโครงสรางพื้นฐาน 
ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย ดานการวางแผน 
การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเท่ียว  ดานการบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  
ส่ิงแวดลอม และดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน  ท้ังนี้เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา 50  วรรคสอง “การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ี
ของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  และใหคํานึงถึงการมี
สวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  การจัดทํางบประมาณ  การจัดซื้อจัดจาง  การตรวจสอบ  
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร  ท้ังนี้ ใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบ  ขอบังคับวาดวย
การนั้นและหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด”   แมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีอํานาจหนาท่ี
เพิ่มมากข้ึน แตองคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญยังคงมี   ทรัพยากรจํากัด ท้ังทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และ
วัสดุอุปกรณ  เพื่อใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปรงใส และเกิด
ประโยชนสูงสุดแกทองถ่ินของตน  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  จึงเปนเครื่องมือท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีจะใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายท่ีวางไว   

 

การติดตามและประเมินผลแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบการดําเนินงานตามภารกิจขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินวาดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม  ทําใหทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาได
อยางเปนรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมตางๆ ซึ่งอาจเกิดจากองคกร  บุคลากร  
สภาพพื้นท่ีและผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อนําไปสูการปรับปรุงแผนงานใหเกิดความสอดคลองกับสภาพแวดลอมในสังคม
ภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนและนําไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอๆ ไป พรอมการ
ปรับปรุงและเรงรีบดําเนินการส่ิงเหลานี้จะถูกคนพบเพื่อใหเกิดการพัฒนาทองถ่ิน  โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่ง
สงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาทองถ่ินอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน  เปนไปตามเปาประสงคท่ีต้ังไวไดอยางดียิ่ง      
 
ประโยชนของการติดตามและประเมินผล  

๑)  ทําใหรูวาการนํานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากนอยเพียงใด  เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 

๒)  เห็นจุดสําคัญท่ีจะตองปรับปรุงแกไขอยางชัดเจน  ท้ังวัตถุประสงคของแผนงาน  ข้ันตอนการปฏิบัติ  
ทรัพยากรท่ีตองใช ชวงเวลาท่ีจะตองกระทําใหเสร็จ  ซึ่งจะทําใหแผนงานมีความเหมาะสมตอการนําไปปฏิบัติใหบรรลุ
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน   

1 
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๓)  ทําใหทราบวาจะตองเปล่ียนแปลงโครงการอยางไรบางใหเหมาะสม  ระดับการเปล่ียนแปลงมากนอยแค
ไหน  การเปล่ียนแปลงจะกอใหเกิดผลกระทบอะไรบาง  อาทิ  เชน  การเปล่ียนแปลงวัตถุประสงคบางสวน การ
เปล่ียนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปล่ียนแปลงหนวยงานท่ีรับผิดชอบการนําโครงกาไปปฏิบัติ เปนตน 

๔)  ทําใหทราบวามาตรการหรือกิจกรรมท่ีใชอยูมีขอบกพรองอะไรบาง  ขอบกพรองดังกลาวเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เพื่อนํามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแกไขปรับปรุงมาตรการใหมใหเหมาะสมตอการนําไปปฏิบัติใหบรรลุ
วัตถุประสงคยิ่งข้ึน 

๕)  ทําใหทราบวาข้ันตอนใดบางท่ีมีปญหาอุปสรรค  และปญหาอุปสรรคเหลานั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  เมื่อ
ทราบขอมูลท้ังหมด  การประเมินผลจะเปนเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงข้ันตอนการทํางานของแผนงานใหมีความ
กระจางชัด  เพื่อขจัดปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแตละข้ันตอนใหหมดไป 

๖)  ทําใหทราบวาแผนงานท่ีนําไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดออน (weaknesses)  อะไรบาง และ
จุดออนท่ีพบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแกไขไดอยางไร  เมื่อไดทําการวิเคราะหขอมูลครบถวนแลว ผลการวิเคราะห
จะนําไปสูการพัฒนาแผนงานใหมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

๗)  ทําใหผูใหการสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคเพียงใด  มีปญหาอุปสรรคท่ีจะตองปรับปรุงแกไขโครงการหรือไม   (ผูสนับสนุน
ทางการเงินมี  ๒ สวน  คือ สวนแรก คือ ผูสนับสนุนการเงินแกโครงการ เพื่อใหการนําโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลสําเร็จ  และสวนท่ีสอง  คือ ผูใหการสนับสนุนทางการเงินเพื่อทําการประเมินผลโครงการ  ท้ังผูใหการสนับสนุน
การนําโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนทางการเงิน  เพื่อทําการประเมินผลตางๆ)      

๘)  การประเมินจะช้ีใหเห็นวาแนวความคิดริเริ่มใหมในการแกไขปญหาของทองถ่ินประสบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไวเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอยางไรบาง และปญหาอุปสรรคเหลานี้ไดผล
เพียงใด  และหรือจะตองปรับปรุงในสวนใดบาง       

๙)  การประเมินจะทําใหเกิดความกระจางชัดวาโครงการใดท่ีนําไปปฏบัิติแลวไดผลดีสมควรจะขยายโครงการ
ใหครอบคลุมกวางขวางยิ่งข้ึนหรือโครงการใดมีปญหาอุปสรรคมากและไมสอดคลองกับการแกไขปญหาของสังคมควร
จะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียใหนอยลง  หรือในกรณีท่ีมีโครงการทีมีลักษณะแขงขันกันการประเมินผลจะทํา
ใหทราบวาโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนใหดําเนินการตอไป สวน
โครงการท่ีไมประสบความสําเร็จ หรือใหผลตอบแทนนอยกวามาก ก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย     

 
ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 

ข้ันตอนท่ี ๑  แตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอง ถ่ิน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอ ๒๘  ดังนี้   

ใหผูบริหารทองถ่ินแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย  
๑)  สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน     
๒)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
๓)  ผูแทนหนวยงานท่ีเกี่ยวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
๔)  หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน       
๕)  ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  

2 การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตําบลหัวชาง ประจําป 2560  
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 (เมษายน 2560 – กันยายน 2560) 

 



โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง
คนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ   

กรรมการตามขอ ๒๘ ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได   
 

ข้ันตอนท่ี ๒   คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  กําหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๙ (๑)   

 

ข้ันตอนท่ี ๓   คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ดําเนินการติดตามและประเมนผล
แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘  ขอ ๒๙ (๒)   

 

  ข้ันตอนท่ี ๔   คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ิน
ทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
ขอ ๑๓ (๓)   

  

ข้ันตอนท่ี ๕   ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน  พรอมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายใน
สิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไม
นอยกวาสามสิบวัน  โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒)    พ.ศ.๒๕๕9 ขอ ๑๔ 
(๕)   
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตําบลหัวชาง ประจําป 2560  
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 (เมษายน 2560 – กันยายน 2560) 

 



คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการดําเนินการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 

ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ินคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายในสิบหา
วันนับแตวันที่ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไม
นอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน 

ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

4 การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตําบลหัวชาง ประจําป 2560  
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 (เมษายน 2560 – กันยายน 2560) 

 



กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหัวชาง  ไดกําหนดกรอบและแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเชียรใหญ   โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคูมือของ
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดังนี้     

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันท่ี  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน   

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๘  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันท่ี ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  
ซักซอมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทอง ถ่ิน ส่ีป  (พ .ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

-  คูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินรวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 

 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคูมือดังกลาวคณะกรรมการจึงไดกําหนดกรอบและแนวทางในหารติดตาม

และประเมินผล  ดังนี ้
 (๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
   การดําเนินโครงการเปนไปตามหวงเวลาท่ีกําหนดเอาไวในแผนการดําเนินงานหรือไม  

และเปนหวงเวลาท่ีดําเนินการเหมาะสมตอถูกตองหรือไม  มีความลาชาเกิดข้ึนหรือไม    
(๒)  ความสอดคลอง (relevance) 

มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการ
แผนดิน  ยุทธศาสตรประเทศ  คานิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียง
ทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)  วิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา 
นโยบายผูบริหาร  รวมท้ังปญหา  ความตองการของประชาคมและชุมชน  

(๓)  ความพอเพียง     
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเปนโครงการท่ีมีความจําเปนตอประชาชนในชุมชน  

สามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดในชุมชน และสามารถดําเนินการไดตามอํานาจหนาท่ีของทองถ่ิน  โดยคํานึงถึง
งบประมาณของทองถ่ิน 

 
 

5 การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตําบลหัวชาง ประจําป 2560  
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 (เมษายน 2560 – กันยายน 2560) 

 



(๔)  ความกาวหนา     
พิจารณาถึงความกาวหนาในอนาคตของทองถ่ิน  โดยพิจารณา 
ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน (การพัฒนาดานการคมนาคม  โครงสรางพื้นฐาน   

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  การใชกฎหมายควบคุมอาคาร การวางผังเมือง) 
ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคม (การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สุขภาวะของประชาชน   

การรณรงคและ    ปองกันยาเสพติด  การกีฬาและการออกกําลังกาย  การสงเสริม อนุรักษ ฟนฟู กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ การสงเคราะหและสงเสริมผูดอยโอกาส  การสรางชุมชนเขมแข็ง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ (สนับสนุน สงเสริมการเกษตรแบบพอเพียงการพัฒนาอาชีพ 
ท่ีสอดคลองกับสภาพ ความตองการของตลาดและชุมชน   สงเสริมพัฒนาการทองเท่ียวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร 
ตามวิถีชุมชนและภูมิปญญาชาวบาน  การสงเสริมการลงทุน การพาณิชย การพัฒนาธุรกิจท่ีเกี่ยวกับการทองเท่ียว) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ    (การฟนฟูและอนุรักษปา และ 
ระบบนิเวศ   การบริหารจัดการพื้นท่ีลุมน้ํา  การควบคุมดูแลการทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวธรรมชาติในชุมชน การ
บริหารจัดการขยะ   การกําจัดและบําบัดมลพิษ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการองคกรภายใตระบบ         
ธรรมาภิบาล  (สงเสริมกระบวนการเรียนรู การมีสวนรวม  การบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพและโปรงใส  
การตอบสนองความตองการของประชาชน การจัดระเบียบชุมชนและสังคม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกร
อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 

 (๕)  ประสิทธิภาพ   
        ติดตามและประเมินโครงการท่ีดําเนินการวาสามารถดําเนินการไดบรรลุวัตถุประสงคหรือไม  

มีผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม  ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม  การดําเนินโครงการสามารถแกไขปญหาของ
ชุมชนไดหรือไม  งบประมาณถูกใชไปอยางประหยัดและคุมคา ทรัพยสินของ เชน วัสดุ  อุปกรณ  ครุภัณฑ ถูกใชไป
อยางคุมคา  มีการบํารุงรักษาและซอมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม 

 (๖)  ประสิทธิผล     
        ปญหาของชุมชนประชาชนไดรับการแกไขหรือไม  มีผลกระทบตอประชาชนในชุมชนหรือไม   

(๗)  ผลลัพธและผลผลิต     
        ประชาชน  ชุมชน  ไดรับอะไรจากการดําเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งสงผลไปถึงการพัฒนา

จังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ 
       (๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ   
        เปนการประเมินถึงผลกระทบตอชุมชนและสังคมและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  โดยพิจารณาถึง

ผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดลอม  ส่ิงแวดลอม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ วามีผลกระทบ
เกิดข้ึนอยางไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการดําเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกตอง
หรือไม  
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ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งตองกําหนด
วิธีการติดตามและประเมิน  กําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองคประกอบท่ีสําคัญ  ๒  ประการ  
ดังนี้ 

  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองคกระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผูเขารวมติดตามและประเมินผล  ไดแก  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผูรับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในทองถ่ิน  ผูมีสวนเกี่ยวของ  และผูมีสวนไดเสีย (stakeholders) ในทองถ่ิน  
ผูรับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ข้ันตอนในการติดตามและประเมินผล  
  (๓)  หวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการตองดําเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายใน
สิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน
โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป โดยสามารถติดตามเปนรายไตรมาส
และรายหกเดือนได  ดังนี ้
    (๔)  เคร่ืองมือ  อันไดแก   

เครื่องมือ  อุปกรณ  ส่ิงท่ีใชเปนส่ือสําหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใชในการรวบรวม
ขอมูลแผนพัฒนาท่ีไดกําหนดข้ึน  ซึ่งมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน  ขอมูลดังกลาวเปนไดท้ังขอมูลเชิงปริมาณ  และขอมูล
เชิงคุณภาพ  มีความจําเปนและสําคัญในการนํามาหาคาและผลของประโยชนท่ีไดรับจากแผนพัฒนา  เปน
แบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคลองของ
ยุทธศาสตรและโครงการ  แบบตัวบงช้ีของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกขอมูล  แบบรายงาน  เพื่อนําไปวิเคราะหทาง
สถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตางๆ ท่ีสอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน   

(๕)  กรรมวิธ ี อันไดแก  
  เปนวิธีการติดตามและประเมินผล จะตองศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของกับยุทธศาสตร  ซึ่งเปน

การตรวจดูเอกสารหลักฐานตางๆ ท่ีเปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาทองถ่ิน  
โดยดําเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ  อันไดแกแผนพัฒนา  แผนการดําเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจายงบประมาณ  เอกสารการดําเนินโครงการ  ทรัพยสินตางๆ มีอยูจริง
หรือไม  สภาพของทรัพยสินนั้นเปนอยางไร อันไดแก  ครุภัณฑ  ท่ีดินและส่ิงกอสราง  กลุมผลประโยชนตางๆ เพื่อ
ตรวจดูวาดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและไดรับผลตามท่ีต้ังไวหรือไม  

วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   
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ดําเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมขอมูล  การนําขอมูล
มาวิเคราะห  เปรียบเทียบ  การคนหาผลกระทบของการดําเนินโครงการ ผลกระทบตอองคกรสอบถามขอมูลจาก
ผูรับผิดชอบโครงการ  นํามาวิเคราะหปญหา  สรุปผลเสนอแนะการแกไขปญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยดําเนินการเก็บขอมูลจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาสามป  แผนการ

ดําเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  เอกสารการเบิกจาย  ภาพถาย  ทะเบียนทรัพยสิน  เอกสารการดําเนิน
โครงการจากผูรับผิดชอบโครงการ  ลงพื้นท่ีตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

 
   การติดตามประเมินผลรายโครงการ   

กําหนดใหผูรับผิดชอบโครงการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการติดตามโครงการโดยผูรับผิดชอบโครงการ
อาจมอบหมายใหบุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะทํางาน  กําหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินไดตาม
ความเหมาะสม และสรุปปญหา-อุปสรรค  ขอเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8
 

  

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตําบลหัวชาง ประจําป 2560  
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 (เมษายน 2560 – กันยายน 2560) 

 



    สวนที ่๒ 
 

การพัฒนาวิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดมุงหมาย  และแนวทางการพัฒนา 

   การพัฒนาเทศบาลตําบลหัวชาง 
วิสัยทัศน  ของเทศบาลตําบลหัวชาง 
       “โครงสรางพืน้ฐานดี  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมดี  ชุมชนเขมแข็งและมีคุณภาพชีวิตดี  
เศรษฐกิจกาวหนา  อนุรักษประเพณีทองถ่ิน” 
 ยุทธศาสตรการพัฒนา 
   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการคมนาคม  การระบายน้ํา  การสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
   2. ยุทธศาสตรส่ิงแวดลอมไมเปนมลพิษ 
   3. ยุทธศาสตรประชาชนในเทศบาลมีสุขภาพดีและรางกายแข็งแรง  สมบูรณทุกครัวเรือน 
   4. ยุทธศาสตรสงเสริมใหประชาชนไดรับการศึกษา  เรียนรูและรับรูขอมูลขาวสารท้ังในระบบและ
นอกระบบรวมท้ังสงเสริมใหประชาชนในเขตเทศบาลมีคุณธรรม  จริยธรรม 
   5. ยุทธศาสตรประชาชนมีอาชีพ  มีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีพ 
   6. ยุทธศาสตรชวยเหลือ  สนับสนุน  สงเสริมเด็ก  สตรี  เยาวชน  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูดอยโอกาส
ทางสังคมและผูประสบภัยพิบัติตางๆ ใหมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน 
   7. ยุทธศาสตรสงเสริมพัฒนาและอนุรักษศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปญญาอันดีงามของ
ทองถ่ินใหคงอยูสืบไป 
   8. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
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    สวนที ่3 
 
 

การติดตามและประเมินผลการดําเนนิงานแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหัวชาง 
 

    การดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลหัวชาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหวางเดือนเมษายน –  กันยายน ๒๕๖๐) ดําเนินการตามระเบียบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ขอ ๒๙  
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
ขอ ๑๓ และ  ขอ ๑๔  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  จะตองดําเนินการ   

(๑)  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน 

เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป   

ดังนั้น  เพื่อใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลหัวชาง  เปนไปดวยความถูกตองตาม
ระเบียบดังกลาว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหัวชาง    จึงไดดําเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลหัวชาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๖๐ (ระหวางเดือนเมษายน –  กันยายน ๒๕๖๐) ข้ึน   
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 
และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.2559 ขอ 28  กําหนดใหนายกเทศมนตรีแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ประกอบดวย 

1. สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก    จํานวนสามคน 
2. ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาชนทองถ่ินคัดเลือก    จํานวนสองคน 
3. ผูแทนหนวยงานท่ีเกี่ยวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก   จํานวนสองคน 
4. หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกเอง     จํานวนสองคน 
5. ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก    จํานวนสองคน 

(โดยมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป  และมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้) 
1. กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผูบริหารทองถ่ิน  เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายน  
และภายในเดือนตุลาคม ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

4. แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหัวชางไดรับการแตงต้ังจาก 

นายกเทศมนตรีตําบลหัวชาง ตามคําส่ังท่ี  143/2560  เมื่อวันท่ี 31  มีนาคม  2560  ซึ่งคณะกรรมการ
ประกอบดวย 
1.  นาจิรวัฒน   สิงหวิสุทธิ์      สมาชิกสภาทองถ่ิน  
2.  นาย อธิภัทร   สุมมาตย      สมาชิกสภาทองถ่ิน   
3.  นายเกียรติศักด์ิ  ชนิดกุล            สมาชิกสภาทองถ่ิน 
4.  นายสุพรรณ     จิตไทย            ตัวแทนประชาคม 
5.  นายวันชัย       จันทะสิงห      ตัวแทนประชาคม 
6.  ผูอํานวยการโรงเรียนบานอนวิทยาประชาสรรค    ผูแทนหนวยงาน  
7.  เกษตรตําบลหัวชาง       ผูแทนหนวยงาน  
8.  นายประเสริฐ   สวางแสง  ผูอํานวยการกองชาง    หัวหนาสวนการบริหาร  
9.  นายพงษศิวะ   แสนพิมล  หัวหนาสํานักปลัด    หัวหนาสวนการบริหาร  
10. นายไสว        บุญไทย        ผูทรงคุณวุฒิ  
10. นายทองใบ    ดวงชารี      ผูทรงคุณวุฒิ   
 โดยมีนางสาวสุดใจ  สิงหอน และนางสมสมัย  อาระลา  เปนเลขานุการของคณะกรรมการ   ซึ่ ง
คณะกรรมการฯ  ไดพิจารณาการกําหนดโครงการและงบประมาณไวในยุทธศาสตรของแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหัว
ชางประจําป 2560   

 

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลหัวชาง  
  ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖๓) รวมท้ังท่ีเปล่ียนแปลง  
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒) รวมท้ังท่ีเปล่ียนแปลง และเพิ่มเติม   
 

1. ดําเนินการตรวจสอบในระหวางการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น  วาสามารถเปนไปตามเปาหมายท่ีต้ังไวหรือไม 

2. สรุปผลการดําเนินโครงการในแผนพัฒนา   
3. เปรียบเทียบผลการดําเนินงานในปท่ีผานมาละปปจจุบัน 
4. เสนอแนะความคิดเห็นท่ีไดจากการติดตามและประเมินผล 
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การกํากับการจัดทําแผนพัฒนา 
ของเทศบาลตําบลหัวชาง อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด 

ประเด็นการประเมิน มี 
การ

ดําเนินงาน 

ไมมี 
การ

ดําเนินงาน 
สวนท่ี 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน   
1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
3. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ   
4. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
6.มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผน
ยุทธศาสตร       การพัฒนา 

  

สวนท่ี 2 การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
7. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล   
8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน   
9.มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน(swot)เพื่อประเมินสภาพการพัฒนา
ทองถ่ิน 

  

10.มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลอง   
11. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 

  

12. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถ่ินท่ียั่งยืน   
13. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน   
14. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   
17. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   
18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   
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การติดตามประเมินผลการดําเนินงาน  ประจําป  2560 
รอบเดือนตุลาคม (เมษายน –  กันยายน  2560) 

ของเทศบาลตําบลหัวชาง  อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด 
 

ตารางท่ี 1 จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันาสามป 
 

ยุทธศาสตร แผนพัฒนาสามป 2560-2562 
โครงการ งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการคมนาคม  การระบายน้ํา  
การสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 

350 186,804,600 

2. ยุทธศาสตร ส่ิงแวดลอมไมเปนมลพิษ 15 2,590,000 
3. ยุทธศาสตรประชาชนในเขตเทศบาลมีสุขภาพดี และ 

รางกายแข็งแรงสมบูรณทุกครัวเรือน 

44 17,793,000 

4. ยุทธศาสตรสงเสริมใหประชาชนไดรับการศึกษาเรียนรู และ
รับรูขอมูลขาวสารท้ังในระบบและนอกระบบ  รวมท้ัง 

สงเสริมใหประชาชนในเขตเทศบาลมีคุณธรรม จริยธรรม 

26 5,575,000 

5. ยุทธศาสตรประชาชนมีอาชีพ มีรายได เพียงพอ 

ตอการดํารงชีพ 

10 5,250,000 

6.ยุทธศาสตรชวยเหลือ สนับสนุน สงเสริม เด็ก สตรี เยาวชน  
ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาสทางสังคม และผูประสบภัยพิบัติ
ตาง ๆ  

24 16,497,000 

7. ยุทธศาสตรสงเสริม พัฒนา และอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปญญา อันดีงามของทองถ่ินใหคงอยูสืบไป 

18 1,455,000 

8. ยุทธศาสตรพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 84 27,707,000 
รวม 571 263,671,000 
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ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบจํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปยอนหลัง 
ยุทธศาสตร แผนพัฒนาสามป 2559-2561 แผนพัฒนาสามป 2560-2562 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 
. ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
คมนาคม  การระบายน้ํา  การ
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 

29 
 
 
 

98,171,310 153 
 
 
 

125,968,300 

2. ยุทธศาสตร ส่ิงแวดลอมไมเปน
มลพิษ 

11 2,530,000 13 2,620,000 

3. ยุทธศาสตรประชาชนในเขตเทศบาล
มีสุขภาพดี และ 

รางกายแข็งแรงสมบูรณทุกครัวเรือน 

31 1,655,000 41 17,595,000 

4. ยุทธศาสตรสงเสริมใหประชาชน
ไดรับการศึกษาเรียนรู และรับรูขอมูล
ขาวสารท้ังในระบบและนอกระบบ  
รวมท้ัง 

สงเสริมใหประชาชนในเขตเทศบาลมี
คุณธรรม จริยธรรม 

19 4,950,000 22 5,340,000 

5. ยุทธศาสตรประชาชนมีอาชีพ มี
รายได เพียงพอ 

ตอการดํารงชีพ 

14 1,070,000 7 1,220,000 

6.ยุทธศาสตรชวยเหลือ สนับสนุน 
สงเสริม เด็ก สตรี เยาวชน  
ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาสทางสังคม 
และผูประสบภัยพิบัติตาง ๆ  

17 5,010,000 16 5,060,000 

7. ยุทธศาสตรสงเสริม พัฒนา และ
อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปญญา อันดีงามของทองถ่ินใหคงอยู
สืบไป 

14 1,085,000 18 1,455,000 

8. ยุทธศาสตรพัฒนาดานการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี 

59 25,647,000 54 24,792,000 

รวม 170 139,058,310 324 184,050,300 
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ตารางท่ี 3  จํานวนโครงการและงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560                            
  

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา 
จํานวน
โครงการ    

 ที่ดําเนินการ 

คิดเปนรอยละ
ของ      

โครงการ
ทั้งหมด 

จํานวน 

 งบประมาณ 

คิดเปนรอยละ
ของ

งบประมาณ
ทั้งหมด 

หนวย 

ดําเนินการ 

1. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    1.1  กอสราง  ปรับปรุง บํารุงรักษา
ถนน  ทางเทา  ทอระบายนํ้า รางระบายนํ้า
และทางระบายนํ้า 

    1.2  พัฒนาระบบจราจร 

    1.3  พัฒนาแหลงนํ้าสาธารณะ 

    1.4  พัฒนาการสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 

 
23 

 
 
1 
- 
3 

 
7.09 

 
 

0.31 
- 

0.92 

 
1,947,270 

 
 

12,979 
- 

225,120 

 
1.05 

 
 

0.01 
- 

0.12 

 
 

กองชาง 

รวม 27 8.32 2,185,369 1.18  

2. ดานสิ่งแวดลอมไมเปนมลพิษ 

    2.1 กําจัดขยะมูลฝอยและการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม 

 
4 

 
1.23 

 
1,000,000 

 
0.05 

 

 

สํานักปลัด 

รวม 4 1.23 1,000,000 0.05  
3. ดานประชาชนในเขตเทศบาลมีสุขภาพดี
รางกายแข็งแรงสมบูรณทุกครัวเรือน 

    3.1 การปองกันและควบคุมโรค 

    3.2 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

    3.3 การสงเสริมสุขภาพ 

 
 
3 
1 
4 

 
 

0.93 
0.001 
1.23 

 
 

200,112 
3,750 

172,345 

 
 

0.11 
0.002 
0.09 

 
 

สํานักปลัด 

รวม 8 2.17 376,207 0.22  
4. ดานการสงเสริมใหประชาชนไดรับ
การศึกษาเรียนรู และรับรูขอมูลขาวสารท้ัง
ในระบบและนอกระบบ รวมท้ังสงเสริมให
ประชาชนในเขตเทศบาลมีคุณธรรม 
จริยธรรม 

    4.1 การใหความรูขอมูลขาวสารแก
ประชาชน 

   4.2 สนับสนุนและสงเสริมศักยภาพ
ทางการศึกษา 

 
 
 
 
 
1 
 

 
 
 
 
 

0.31 

 
 
 
 
 

4,815 

 
 
 
 
 

0.002 

 
 
 
 
 
 

สํานักปลัด 

รวม 1 0.31 4,815 0.002  

            
 
 
 

15
 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตําบลหัวชาง ประจําป 2560  
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 (เมษายน 2560 – กันยายน 2560) 

 



 
 

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา 

จํานวน
โครงการ    

 ท่ีดําเนินการ 

คิดเปนรอยละ
ของ      

โครงการ
ท้ังหมด 

จํานวน 
 งบประมาณ 

คิดเปนรอยละ
ของ

งบประมาณ
ท้ังหมด 

หนวย 
ดําเนินการ 

5. ดานประชาชนมีอาชีพ มีรายไดเพียงพอ
ตอการดํารงชีพ 
   5.1 พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแก
ประชาชน 

- - - - - 

รวม - - - - - 
6. ดานชวยเหลือ สงเสริมสนับสนนุ เด็ก 
สตร ีเยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส
ทางสังคม และผูประสบภัยพิบัตติางๆ 
   6.1 สงเสริมกิจกรรมเก่ียวกับเด็ก สตรี 
เยาวชน ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาสทาง
สังคม 
   6.2 การชวยเหลือผูประสบภัยพิบัต ิ

 
 
 

3 
 
 

1 

 
 
 

0.93 
 
 

0.31 

 
 
 

11,095,200 
 
 

76,700 

 
 
 

6.03 
 
 

0.04 

 
 
 

สํานักปลดั 

รวม 4 1.24 11,171,900 6.07  
7. ดานการสงเสริม พัฒนาและอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ีภูมิปญญาอันดี
งามของทองถิ่นใหคงอยูสืบไป 
   7.1 สงเสริม พัฒนาและอนรุักษศลิปะ 
วัฒนธรรม ประเพณ ีภูมิปญญาอันดีงามของ
ทองถิ่นใหคงอยูสืบไป 

 
 
 

2 

 
 
 

0.62 

 
 
 

66,080 

 
 
 

0.04 

 
 
 

กองการศึกษา 

รวม 2 0.62 66,080 0.04  
8. ดานการบรหิารกิจการบานเมืองท่ีด ี
    8.1 ปรับปรงุเครื่องมือ เครื่องใชในการ
ปฏิบัติงาน 
    8.2 พัฒนาประสิทธิภาพผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจาง 
    8.3 กิจการพาณิชย 
    8.4 สงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน 
    8.5 การดําเนินการตามนโยบายของรัฐ 
คณะกรรมการการกระจายอํานาจ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวดั ท่ีจะมีใน
โอกาสตอไปแลวแตกรณ ี

 
88 

 
66 

 
 
- 
1 

 
17 

 
27.16 

 
20.37 

 
 
- 

0.31 
 

5.25 

 
1,069,479.85 

 
645,908 

 
 
- 

9,020 
 

1,383,011 

 
0.58 

 
0.36 

 
 
- 

0.004 
 

0.75 

 
สํานักปลดั 

รวม 172 53.09 3,107,418.85 1.73  
รวม 218 67.28 17,911,789.85 9.73  
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตําบลหัวชาง ประจําป 2560  
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 (เมษายน 2560 – กันยายน 2560) 

 



 
ตารางท่ี 4   สรุปการดําเนินการโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560  (รอบเดือนเมษายน  พ.ศ.2560) 

(ระหวางเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 
ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ ดําเนินการ

แลว 
ระหวาง

ดําเนินการ 
ยังไม

ดําเนินการ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
     การพัฒนาเสนทางคมนาคมในเขตเทศบาลใหไดมาตรฐาน
สะดวกปลอดภัยและท่ัวถึง 

1. ซอมแซมถนนภายในตําบลหัวชาง 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
√ 

    
ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคม 
     การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     1.การพัฒนาคุณภาพชีวิต(จิตใจ อารมณและสังคม) 
     2 .การพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรูแกเด็กและเยาวชน 
     3 .กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 

2. การสงเสริมกิจกรรมคณะกรรมการเด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลฯ 

3. อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานบางพระ 
4. อาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 
5. อาหารเสริมนมศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 

     8. สงเสริมการพัฒนาทักษะและกระบวนการเรียนรู 
     9. ศูนยเด็กเล็กสัมพันธ 
     10. กิจกรรมวันสําคัญ 
     11. การจัดการเรียนการสอน    

 
 
 
 

ไมไดดําเนินการ 

 

 
√ 
√ 
√ 
√ 
 
√ 
√ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
√ 
√ 
 
√ 
 
 
 
 
 
√ 
 
 

    
     การพัฒนาสุขภาวะ ท้ังกาย จิตใจ ปญญาและสถานท่ีอยูอาศัย
ท่ีถูกสุขลักษณะไดมาซ่ึงคุณภาพชีวิตท่ีดี 
     1.การปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
     2.สมทบหลักประกันสุขภาพในระดับทองท่ี 

 
 
√ 
√ 

 
 

 

 
 
 

    
     สงเสริม สนับสนุน การปองกันแกไข ปราบปราม บําบัด รักษา 
ฟนฟูยาเสพติดในชุมชน 
     1.การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

   
 
√ 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตําบลหัวชาง ประจําป 2560  
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 (เมษายน 2560 – กันยายน 2560) 

 



 
ตารางท่ี 4  (ตอ)   สรุปการดําเนินการโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบเดือนเมษายน  พ.ศ.2560) 

   (ระหวางเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 
ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ ดําเนินการ

แลว 
ระหวาง

ดําเนินการ 
ยังไม

ดําเนินการ 
     การสงเสริม  สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ ท้ัง
ระดับพื้นฐานและมวลชน 

1.การแขงขันกีฬาชุมชนเทศบาล 
     2.การสงเสริมกิจกรรมดานกีฬา 
     3.จัดซื้อวัสดุกีฬา 
     4. จัดหาไมพายเรือ 

 
 
 
 
 
 

  
 
√ 
√ 
√ 
√ 

    
    การสงเสริมการอนุรักษฟนฟูกิจกรรมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน รวมท้ังปกปองคุมครอง สถาบัน 
ชาติ ศาสนา 
    1.จัดงานประเพณีสงกรานต (วันผูสูงอายุ) 
    2.จัดงานประเพณีชักพระ 
    3.จัดงานประเพณีลอยกระทง 
    4.จัดงานประเพณีสงเสริมวัฒนธรรมพืน้บาน 
    5.กิจกรรมพัฒนาวัดพัฒนาจิตใจ 
    6.กิจกรรมแหเทียนพรรษา   
    8.สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา อนุรักษประเพณี วัฒนธรรมของ
อําเภอเชียรใหญ     

 
 
 
√ 
√ 
√ 
√ 
 
 
√ 
 

  
 
 
 
 
 
 
√ 
√ 
 

    
    สงเสริม สนับสนุน สงเคราะหครอบครัว  ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ 
ผูพิการ ผูปวยเอดส    ในสังคมใหสามารถเปนพลังสําคัญแกชุมชน
ได 
    1.เบี้ยยังชีพแกผูสูงอาย ุ
    2.เบี้ยยังชีพคนพิการ  
    3.คาเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 
    4.สงเสริมการทํากิจกรรมชมรมผูสูงอายุ 

 
 
 
√ 
√ 
√ 
√ 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตําบลหัวชาง ประจําป 2560  
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 (เมษายน 2560 – กันยายน 2560) 

 



ตารางท่ี 4  (ตอ)  สรุปการดําเนินการโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560  (รอบเดือนเมษายน  พ.ศ.2560) 
  (ระหวางเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 

ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ ดําเนินการ
แลว 

ระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไม
ดําเนินการ 

     สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมในการมีสวนรวมชุมชนเขมแข็ง 
    1.การสงเสริมกิจกรรมคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการ
พัฒนาสตรี 
    2.การปรับปรุงพัฒนาท่ีอานหนังสือพิมพชุมชน 
    3.การทําแผนชุมชน 
    4.การจัดเก็บขอมูลพื้นฐานเทศบาลตําบลหัวชาง 
    5.สมทบกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 

 
√ 
 
√ 
 

  
 
 
 
√ 
√ 
√ 

    
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
     สงเสริม สนับสนุนการสรางความเข็มแข็งในการพัฒนาอาชีพท่ี
สอดคลองกับความตองการของชุมชนและความเหมาะสมของพื้นท่ี
ภายใตหลักเศรษฐกิจพอเพยีง 
    1.การฝกอาชีพ 
    2.กิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียว  

 
 
 
 
 
√ 

  
 
 
 
√ 
 

    
ยุทธศาสตรการพัฒนาสิง่แวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
    สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
    1.การอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม 
    2.กิจกรรมปลูกตนไมเพิ่มข้ึนพื้นท่ีสีเขียวในเขตเทศบาล 

   
 
√ 
√ 

    
    สงเสริมสรางจิตสํานึกเพิ่มประสิทธิภาพดารจัดการขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 

1. ซอมแซม ปรับปรุงรถบรรทุกขยะ 

  
 
√ 

 

    
     การพัฒนาแหลงน้ํา ขุดลอกทอระบายน้ํา คูระบายน้ํา และ
แหลงน้ําในชุมชน 

1. จางเหมาบริการขุดลอกคูคลอง ทางระบายน้ํา 

 
 
 

  
 
√ 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตําบลหัวชาง ประจําป 2560  
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 (เมษายน 2560 – กันยายน 2560) 

 



ตารางท่ี 4   (ตอ)  สรุปการดําเนินการโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2560) 
   (ระหวางเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 

ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ ดําเนินการ
แลว 

ระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไม
ดําเนินการ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ
องคกรภายใตระบบธรรมาภิบาล 
    เสริมสรางใหความรูดานการเมือง การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ
และการมีสวนรวมตามหลกัการบริหารจัดการท่ีดีแกประชาชน 

1. การจัดการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
√ 

    
    การพัฒนาบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพและโปรงใส 
    1.การปรับปรุงและซอมแซมทรัพยสิน 
    2. ปรับปรุงรถยนตสวนกลาง  
   3. การประชาสัมพันธการดําเนินกิจกรรมของเทศบาลตําบลหัวชาง            
4. การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน 
    5. การจัดงานหรืองานรัฐพิธีตางๆ 
    6. จัดทํา/ปรับปรุงระบบแผนท่ีภาษี 
    7. อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญ 
    8.อุดหนุนการบริหารจัดการศูนยขอมูลขาวสาร 
    9.จัดซื้อเครื่องทําความเย็น 
    10.จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน 
    11.จัดทําซุมเฉลิมพระเกียรติ 
    12.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน 
    13. จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟาสําหรับคอมพิวเตอร 
    14.การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
    15.การจัดทํางบประมาณประจําป   

 
 
 
 
√ 
√ 
 
 
 
 
√ 
 
√ 
√ 
√ 
 

  
 
√ 
√ 
 
 
√ 
√ 
√ 
√ 
 
√ 
 
 
 
√ 

    
    การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกรอยางสมํ่าเสมอและ
ตอเนื่อง 
    1.การอบรมสัมมนาคณะผูบริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน 
ลูกจาง 

 
√ 

  

     
 
 

20
 การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตําบลหัวชาง ประจําป 2560  

รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 (เมษายน 2560 – กันยายน 2560) 
 



ตารางท่ี 4  (ตอ)   สรุปการดําเนินการโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบเดือนเมษายน  พ.ศ.2560) 
  (ระหวางเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 

ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ ดําเนินการ
แลว 

ระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไม
ดําเนินการ 

    การสงเสริมใหมีการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบรอย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน                                                                                                                                                                                              
     1.ฝกทบทวน อพปร.และซักซอมแผนปองกันสาธารณภัยประจําป 
     2.การชวยเหลือผูประสบภัย 
     3.การปรับปรุงเครื่องหมาย/สัญญาณไฟจราจร 
     4.การรณรงคดานจราจร 
     5.จัดซื้อเครื่องสูบน้ําระบบไฟฟา 

 
 
 
 
√ 

 
 
 
 

 

 
 
 
√ 
 
√ 
√ 
√ 

 
 
ตารางท่ี 5   สรุปโครงการท่ีไดดําเนินการการโอนเพิ่มและต้ังรายการใหมงบประมาณประจําป พ.ศ.2560   
                รอบเดือนเมษายน  พ.ศ.2560    (ระหวางเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 

 
 

ลําดับ 

 
โครงการ 

ผลการดําเนินการ 
  

 
หมายเหตุ 

ดําเนินกา
รแลว 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไม
ดําเนินการ 

1. ติดต้ังเสาไฟฟาพรอมดวงไฟสองสวาง    การพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน 

2. การจัดตลาดริมน้ําเทศบาลตําบลหัว
ชาง 

   การพัฒนาเศรษฐกิจ 

3. จัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุค    การพัฒนาการเมืองการ
ปกครองและการบริหาร
จัดการองคกรภายใต
ระบบธรรมาภิบาล 

4 จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน    

5 การติดต้ังกระจกโคง    

6 ปรับปรุงรถบรรทุกขยะ     การพัฒนาสิ่งแวดลอม
และทรัพยากรธรรมชาติ 
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 การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตําบลหัวชาง ประจําป 2560  

รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 (เมษายน 2560 – กันยายน 2560) 
 



ตารางท่ี 7   สรุปผลการดําเนินงาน(โครงการ/งบประมาณ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560   
      รอบเดือนเมษายน (ตุลาคม 2559-มีนาคม 2560) 

ยุทธศาสตร แผน ป 2560 การต้ังงบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
โครง 
การ 

งบประมาณ โครง 
การ 

งบประมาณ โครง 
การ 

งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน           
 1.1 พัฒนาเสนทางคมนาคมในเขตเทศบาลใหได
มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยและท่ัวถึง 

3 4,008,000 1 175,000 1 175,000 

 1.2 พัฒนา สาธารณูปการ(ไฟฟา ประปา 
โทรศัพท ฯลฯ) 

1 300,000 - - 1 390,000 

 1.3 ผลักดันใหมีการใชผังเมืองรวม  เพ่ือกรอบ
และแนวทางในการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจและ
สังคม 

1 50,000 - - - - 

 1.4 ผลักดันใหมีการใชกฎหมายควบคุมอาคารให
เปนรูปธรรม     

1 20,000 - - - - 

รวม 6 3,460,000 1 265,000 1 390,000 
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคม       
2.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยเนนหลัก
คุณธรรม  ศลีธรรม 

19 2,375,000 11 2,390,000 6 1,526,298 

2.2 พัฒนาสุขภาวะของประชาชน ท้ังกาย  จิต
ปญญา และพัฒนาสถานท่ีอยูอาศัย 

4 180,000 2 100,000 2 109,000 

2.3 สงเสริม สนับสนุน การปองกันแกไข 
ปราบปราม บําบัด รักษา ฟนฟูยาเสพติดในชุมชน 

3 110,000 1 30,000 - - 

2.4 สงเสริม อนุรักษ ฟนฟูกิจกรรมศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน
รวมท้ังปกปองคุมครองสถาบันชาติ ศาสนา 

10 2,160,000 8 2,050,000 4 1,093,473 

2.5 สงเสริม สนับสนุน สงเคราะหครอบครัว 
ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส 

4 1,620,000 4 4,060,000 4 39,500 

2.6 สงเสริม สนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ 
ท้ังระดับพ้ืนฐานและมวลชน 

4 420,000 4 340,000 - - 

2.7 สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมในการมีสวนรวม
ชุมชนเขมแข็ง 

5 215,000 5 190,000 2 175,051 

รวม 49 7,080,000 35 9,360,000 18 3,292,550 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตําบลหัวชาง ประจําป 2560  
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 (เมษายน 2560 – กันยายน 2560) 

 



 
ตารางท่ี 7  (ตอ)  สรุปผลการดําเนนิงาน(โครงการ/งบประมาณ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560   
          รอบเดือนเมษายน (ตุลาคม 2559-มีนาคม 2560) 

ยุทธศาสตร แผน ป 2560 การต้ังงบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
โครง 
การ 

งบประมาณ โครง 
การ 

งบประมาณ โครง 
การ 

งบประมาณ 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ       
3.1 สงเสริม  สนับสนุนการสรางความเขมแข็งใน
การพัฒนาอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของ
ชุมชนและความเหมาะสมของพ้ืนท่ี  ภายใตหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

4 35,000 1 35,000 1 22,561 

รวม 4 35,000 1 35,000 1 22,561 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

      

4.1 สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

2 25,000 1 25,000 - - 

4.2 สงเสริมสรางจิตสํานึกเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

3 80,000 1 200,000 - - 

4.3 การพัฒนาแหลงนํ้า การขุดลอกทอระบายนํ้า 
คูระบายนํ้า และแหลงนํ้าในชุมชน 

1 50,000 1 20,000 - - 

รวม 6 155,000 3 245,000 - - 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการปกครอง
และการบริหารจัดการองคกรภายใตระบบธรร
มาภิบาล 

      

5.1 สงเสริมความรูดานการเมือง การปกครอง 
สังคม เศรษฐกิจและการมีสวนรวมตามหลักการ
บริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

3 615,000 1 300,000 - - 

5.2 พัฒนาการบริหารจัดการองคกรใหมี
ประสิทธิภาพและโปรงใส 

19 898,000 16 1,973,000 6 329,938.62 

5.3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององคกรอยาง
สม่ําเสมอและตอเน่ือง 

1 200,000 1 200,000 1 141,625.76 

5.4 สงเสริมใหมีการจัดระเบียบชุมชน สงัคม และ
รักษาความสงบเรียบรอยเพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

4 330,000 5 255,000 1 267,410 

รวม 27 2,043,000 23 2,728,000 9 1,210,055.76 

รวมทั้งสิ้น 92 12,770,000 63 12,628,000 29 5,135,605.76 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตําบลหัวชาง ประจําป 2560  
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 (เมษายน 2560 – กันยายน 2560) 

 



-  โครงการตามแผนพัฒนาประจําป พ.ศ.2560  จํานวน  92  โครงการ  งบประมาณ  12,770,000  บาท   
-  งบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ.2560 จํานวน  63 โครงการ  งบประมาณ 12,628,000    บาท   
-  ผลการดําเนินงาน ในรอบเดือนเมษายน (ระหวางเดือนตุลาคม 2559-มีนาคม 2560)  จํานวน  29  โครงการ      
   งบประมาณ  5,135,605.76  บาท 
 
ตารางท่ี 8  สรุปผลความสําเร็จการดําเนินงานตามแผนพัฒนา  ประจําป พ.ศ.2560   
               รอบเดือนเมษายน (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 

 
ยุทธศาสตร 

โครงการท้ังหมด 
(ป 60) 

โครงการ 
ต้ังงบประมาณ 

โครงการ 
ท่ีสําเร็จ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ดานโครงสรางพื้นฐาน 6 6.52 1 1.59 1 3.45 
ดานคนและสังคม 49 53.26 35 55.55 18 62.06 
ดานเศรษฐกิจ 4 4.35 1 6.59 1 3.45 
ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

6 6.52 3 4.76 0 0 

ดานการเมือง การปกครองและการ
บริหารจัดการองคกรภายใตระบบธรร
มาภิบาล 

27 29.35 23 36.51 9 31.04 

รวม 92 100 63 100 29 100 
 
โครงการท่ีปฏิบัติไดคิดเปนรอยละ  (29x100)/92 = 31.52  
ของโครงการท้ังส้ินท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560 
 

โครงการท่ีปฏิบัติไดคิดเปนรอยละ  (29x100)/63 = 46.03      
ของโครงการท้ังส้ินท่ีต้ังงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2560 
 
จํานวนโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนา จํานวน  92  โครงการ   
ต้ังงบประมาณไวในป พ.ศ.2560 จํานวน  63  โครงการ     
เปนโครงการท่ีดําเนินการในรอบเดือนเมษายน (ระหวางตุลาคม 2559 ถึง มีนาคม 2560) จํานวน  29 โครงการ 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตําบลหัวชาง ประจําป 2560  
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 (เมษายน 2560 – กันยายน 2560) 

 



 
แผนภูมิท่ี 1  แสดงผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตําบลหัวชาง ประจําป 2560  
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 (เมษายน 2560 – กันยายน 2560) 

 



ตารางท่ี 9  เปรียบเทียบการรับจายงบประมาณของเทศบาลตําบลหัวชาง   
 

รายรับ-รายจาย   
 

รายการ 
รายรับจริง 

ปงบประมาณ  
2559 

ประมาณการ 
ปงบประมาณ 

2560 

รายจายจริง
ปงบประมาณ 

2560 
(ต.ค.-มี.ค.) 

ภาษีอากร 464,966.90 435,000 - 
คาธรรมเนียม คาปรบัและคาใบอนุญาต 205,957 265,000 - 
รายไดจากทรัพยสิน 160,529.83 140,000 - 
รายไดเบ็ดเตล็ด 163,528 1,415,500 - 
รายไดจากสาธารณูปโภค 1,489,830 160,000 - 
ภาษีจัดสรร 20,790,965.53 0.00 - 
เงินอุดหนุน  2,415,000 - 
เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุท่ัวไป 
เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลระบุวัตถุประสงค 

14,066,217 
14,897,845 

17.645,000 - 

รวมรายรับท้ังสิ้น 52,239,839.26 22,475,500 - 
 

 รายจายจริง   
งบกลาง 10,408,199.77 12,769,540 720,928 
เงินเดือน(ฝายการเมือง) 2,624,640 2,624,640 1,312,320 
เงินเดือน(ฝายประจํา) 13,950,543 14,687,670 6,920,497 
คาตอบแทน 515,432 771,600 302,050 
คาใชสอย 6,761,276.07 7,294,800 2,640,025 
คาวัสดุ 3,637,257.60 3,825,740 886,825.87 
คาสาธารณูปโภค 1,104,564.78 1,327,400 470,108.37 
เงินอุดหนุน 3,058,024.24 2,458,800 1,114,000 
คาครุภัณฑ 929,080.50 2,667,900 115,300 
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 4,768,419 1,330,900 75,330 
รวมรายจายท้ังสิ้น 47,757,436.96 49,760,090 14,557,384.24 
 
ท่ีมา : งบรายรับ-รายจาย (ตุลาคม 2559-มีนาคม 2560) ประจําป พ.ศ.2560,กองคลัง 
 
ปญหา และอปุสรรคในการปฏบิัติงาน 
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 การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตําบลหัวชาง ประจําป 2560  

รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 (เมษายน 2560 – กันยายน 2560) 
 



 1. ปญหาความตองการของประชาชนมีมากแตงบประมาณมีนอย  เทศบาลตําบลหัวชางจึงไมสามารถ
ตอบสนองความตองการไดอยางเพียงพอ 
 2. ดวยขอจํากัดของงบประมาณและภาระคาใชจายประจํา ทําใหไมสามารถนําโครงการ/กิจกรรมจากแผน 
สูการปฏิบัติไดอยางเต็มท่ี  ความสําเร็จของโครงการจึงเกิดข้ึนนอย 
 
 หมายเหตุ : ปญหาอุปสรรคเปนขอจํากัดท่ีเทศบาลตําบลหัวชางประสบปญหามาเปนเวลาหลายป  
เชนเดียวกับทองถ่ินอีกหลายๆ แหง   คือภาระคาใชจาย ท้ังคาใชจายประจํา คาใชจายท่ีเกิดจากภาระหนาท่ีท่ีตอง
ทํา  ประกอบกับภาระท่ีตองชําระหนี้เงินกู  ในขณะท่ีรายไดท่ีไดรับโดยเฉล่ียแลวเพิ่มข้ึนนอยมาก  
 
มีขอเสนอแนะ 
 1. กอง/งาน  ท่ีรับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการดําเนินโครงการ และการติดตามประเมินผล
โครงการ  อยางนอยเพื่อใหไดทราบถึงปญหาและอุปสรรคของการดําเนินโครงการนั้น  วาควรจะดําเนินการตอไป
หรอืไม  หรอืตองปรับปรุงอะไรบางในการดําเนินโครงการครั้งตอไป   

2. เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจําป 2560  นอกจากเสนอสภา 
เทศบาลรับทราบละประกาศใหประชาชนทราบโดยท่ัวกันแลว  จะตองมีการแจกใหกอง/งานตางๆ รับทราบผลการ
ดําเนินงานในภาพรวมของกอง/งาน  เพื่อจะไดนําไปปรับปรงุ พัฒนาใหดีข้ึนหรือรักษามาตรฐานท่ีดีอยูแลวใหดีตอไป 

3. การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจําปกับการต้ังงบประมาณรายจาย และการนําแผนงาน/
โครงการไปสูการปฏิบัติ  ควรจะมีความใกลเคียงกันท้ังในเรื่องของจํานวนโครงการ และงบประมาณมากกวาท่ีผาน
มา  เพื่อใหการดําเนินพัฒนาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมาย 

 4. การติดตามประเมินผลถือเปนเรื่องสําคัญ  ในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  แตจากการไดดําเนินการ 
เกี่ยวกับติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะเห็นวาการดําเนินการเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลยังมีนอย ไมเปน
รูปธรรม 
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