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ส่วนที่1 
 

การบทน า 
 
 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นบทบาทและอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญประการหนึ่งขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ  ตามอ านาจหน้าที่ ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยด้านการวางแผนการ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา 50  วรรคสอง “การปฏิบัติงานตามอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  การจัดท างบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  
การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ  
ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด”   แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัดทั้งทรัพยากรบุคคล
งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความ
โปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการ
หนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเปูาหมายที่วางไว้ 

 
การติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการด าเนินงานตามภารกิจขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้
อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  
สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคม
ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป พร้อมการ
ปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดกตามและประเมินผล
ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไปตามเปูาประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง    
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ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
๑)  ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใดเพ่ือปรับปรุง

ประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่
ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงกาไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  เมื่อ
ทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานใหม่มี
ความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

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

๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้การสนับสนุน
การน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ) 

๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผล
เพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของ
สังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการ
ประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย     
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ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
ขั้นตอนที่  ๑ แต่งตั้ งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘  ดังนี้   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   
 

ขัน้ตอนที่ ๒คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

 

ขั้นตอนที่ ๓   คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมนผล
แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที ่3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 (3) 

 

ขั้นตอนที่ ๔   รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผูบ้ริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิน่ และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ พร้อมทั้ง 
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิ่นใหป้ระชาชนในท้องถิ่นทราบในทีเ่ปิดเผยภายใน 
สิบห้าวันนับแตว่ันรายงานผลและเสนอความเหน็ดงักล่าว และต้องปดิประกาศไว้เปน็ระยะเวลาไมน่้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 
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คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนนิการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบุญทัน  ได้ก าหนดกรอบและแนวทางใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบุญทัน โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้   

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

-  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางในหาร

ติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
 (๑)  กรอบเวลา (time &timeframe) 
   การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่  

และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการ
พัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  
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(๓)  ความพอเพียง  
  การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น 

(๔)  ความก้าวหน้า   
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาด้านการคมนาคม  โครงสร้างพื้นฐาน   

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  การใช้กฎหมายควบคุมอาคาร การวางผังเมือง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม (การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สุขภาวะของประชาชน   

การรณรงค์และ    ปูองกันยาเสพติด  การกีฬาและการออกก าลังกาย  การส่งเสริม อนุ รักษ์ ฟ้ืนฟู กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ การส่งเคราะห์และส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส  การสร้างชุมชนเข้มแข็ง 

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ    (การฟื้นฟูและอนุรักษ์ปุา และ 
ระบบนิเวศ   การบริหารจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ า  การควบคุมดูแลการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน การ
บริหารจัดการขยะ   การก าจัดและบ าบัดมลพิษ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบ 
ธรรมาภิบาล  (ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม  การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส  
การตอบสนองความต้องการของประชาชน การจัดระเบียบชุมชนและสังคมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

 (๕)  ประสิทธิภาพ  
 ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  มี

ผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไป
อย่างคุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมมีการปรับปรุงหรือไม่ 

 (๖)  ประสิทธิผล  
 ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   

(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต  
 ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนา

จังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ 
 (๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ  
 เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาถึง

ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบ
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เกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้อง
หรือไม ่
ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้องก าหนด
วิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ  ๒  
ประการ  ดังนี้ 

 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการดังนี้ 
  (๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล 
  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็น
รายไตรมาสและรายหกเดือนได้  ดังนี้ 
   (๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   

เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  
และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  
เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการแบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือน าไป
วิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

(๕)  กรรมวิธี  อันได้แก่  
  เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็น

การตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  
โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการด าเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการด าเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริง
หรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพ่ือ
ตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่  
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบุญทัน  ประจ าปี 2561 
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 (เมษายน 2561 - กันยายน 2561) 

 

 

วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล 

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

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  แผนการ

ด าเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการ
ด าเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

 
 การติดตามประเมินผลรายโครงการ   

ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ
โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบุญทัน  ประจ าปี 2561 
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 (เมษายน 2561 - กันยายน 2561) 

 

 

 
ส่วนที่  ๒ 

 
การพฒันาวิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนา 

กาพัฒนาเทศบาลต าบลบุญทัน 
1. วิสัยทัศน์เทศบาลต าบุญทัน   

 
 “ เศรษฐกิจดี   การศึกษาเด่น    โครงสร้างพ้ืนฐานดี  

  ประชาชนปลอดภัย   ใส่ใจทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ” 

2. พันธกิจเทศบาลต าบลบุญทัน 

1. ส่งเสริมอาชีพในชุมชน เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้  และแก้ไขปัญหาความยากจนให้แก่ประชาชน 
2. จัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐาน และครอบคลุมทั่วพ้ืนที่ 
3. พัฒนาและส่งเสริมการฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
4.  ส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. จัดให้มีการบริหารจัดการที่ดี สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ  ก้าวทันเทคโนโลยี 
6. ส่งเสริมด้านสาธารณสุข  ด้านการศึกษา และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้น 
7. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกีฬา 

3.เป้าประสงค์โดยรวม 
 1.  เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพ มีงานท า มีรายได้ เพียงพอในการด ารงชีพ 

2.  เพ่ือรักษาฟ้ืนฟูสภาพปุาไม้และสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่ 
 3.เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 4.ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา มีคุณธรรม  จริยธรรม และได้อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5.เพ่ือจัดให้มีการบ ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อลอดเหลี่ยม ท่อระบายน้ าเสีย ไฟฟูา ประปา แหล่งน้ าไว้
ส าหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและได้มาตรฐานครอบคลุมทุกพื้นที่ 
 6.มีความพร้อมในการให้บริการประชาชน และบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 7. เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

8. เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในต าบล  และให้เยาวชนได้เล่นกีฬามากข้ึน 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบุญทัน  ประจ าปี 2561 
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 (เมษายน 2561 - กันยายน 2561) 

 

 

 
 
 

ส่วนที่  3 
 
 

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบุญทัน 
 

การด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบุญทัน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖1 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕61 ถึง  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖1) ด าเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  
ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้อง
ด าเนินการ   

(๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบุญทัน  เป็นไปด้วยความถูกต้อง
ตามระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบุญทัน    จึงได้ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบุญทันประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  รอบเดือนตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61  ถึง กันยายน  ๒๕๖1) ขึ้น   
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2559 ข้อ 28  ก าหนดให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 

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

(โดยมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี  และมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้) 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบุญทัน  ประจ าปี 2561 
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 (เมษายน 2561 - กันยายน 2561) 

 

 

1. ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายน  และภายใน
เดือนตุลาคม ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบุญทันได้รับ  การแต่งตั้งจาก 

นายกเทศมนตรีต าบลบุญทัน ตามค าสั่งที่ 49/2558  เมื่อวันที่  16กุมภาพันธ์  2558  ซึ่งคณะกรรมการ
ประกอบด้วย 

๑. นายทองพูน  ซื่อสัตย์          ประธานสภาเทศบาลต าบลบุญทัน  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายค าไฮ  ลันรัตติยา          สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบุญทัน  เขต  ๒ กรรมการ 
 ๓. นายวิษณุ  อาริภู               สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบุญทัน  เขต  ๒ กรรมการ  
 ๔. นาย                  ตัวแทนประชาคม  หมู่ที่               กรรมการ 
 ๕. นายบุญเกิด  จันทคูณ  ตัวแทนประชาคม  หมู่ที่ 9  กรรมการ 
 ๖.                                                                            กรรมการ  
 ๗.                                                                                     กรรมการ 
 ๘. นายฉรัณ  สุทธิ  รักษาการผู้อ านวยการกองคลัง        กรรมการ 
 ๙. นายสาคร  วรวลัย  รักษาการผู้อ านวยการกองช่าง  กรรมการ 
 ๑๐. นายสมภาร  ศรีชานิล ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 ๑๑.                                  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 ๑๒. นายสุริยา  ค าพันธ์  หัวหน้าส านักปลัด   กรรมการและเลขานุการ 
 โดยมีนายสุริยา  ค าพันธ์  เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ   ซึ่งคณะกรรมการฯ  ได้พิจารณาการก าหนด
โครงการและงบประมาณไว้ในยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบุญทัน 

 

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบุญทัน 
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖4 ) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม   
 

1. ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 

2. สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
3. เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
4. เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบุญทัน  ประจ าปี 2561 
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 (เมษายน 2561 - กันยายน 2561) 

 

 

การก ากับการจัดท าแผนพัฒนา 
ของเทศบาลต าบลบุญทัน  อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวล าภู 
ประเด็นการประเมิน มี 

การ
ด าเนินงาน 

ไม่มี 
การ

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

  

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

  

10.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง   
11.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน   
13. มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบุญทัน  ประจ าปี 2561 
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 (เมษายน 2561 - กันยายน 2561) 

 

 

การติดตามประเมินผลการด าเนินงานประจ าปี  2561 
รอบเดือนตุลาคม (เมษายน  2561 – กันยายน  2561) 
ของเทศบาลต าบลบุญทัน  อ.สุวรรณคูหา  จ.หนองบัวล าภู 

 

ตารางท่ี 1 จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสี่ปี 
ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสี่ปี  2561-2564 

โครงการ งบประมาณ 
1.การพัฒนาด้านการส่งเสรมิเศรษฐกจิชมุชนท้องถิ่นตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

26 1,350,000 

2.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

 

14 1,298,000 

3.การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น 47 9,025,000 
4.การพัฒนาด้านการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  
และภูมปิัญญา 

15 1,280,000 

5.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 88 10,634,000 
6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการบรกิารสาธารณะ 36 4,326,000 

รวม 225 27,863,000 
 
ตารางท่ี 2  เปรียบเทียบจ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปีย้อนหลัง 

ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) 
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

1.การพัฒนาด้านการส่งเสรมิเศรษฐกจิ
ชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

28 1,800,000 26 1,350,000 

2.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

16 1,178,000 14 1,298,000 

3.การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น 52 12,825,000 47 9,025,000 
4.การพัฒนาด้านการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม  
จารีตประเพณี  และภูมิปัญญา 

17 1,280,000 15 1,280,000 

5.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 75 8,660,000 88 10,634,000 
6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการ
บริการสาธารณะ 

45 5,156,000 36 4,326,000 

รวม 233 30,899,000 228 27,863,000 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบุญทัน  ประจ าปี 2561 
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 (เมษายน 2561 - กันยายน 2561) 

 

 

ตารางท่ี 3  จ านวนโครงการและงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
 

 
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

จ านวนโครงการ    
 ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของ      

โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน 
 งบประมาณ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.1 การจัดท าแผนแม่บทและส่งเสริมสนับสนุน
การด าเนินงานขององค์กรชุมชนทุกระดบั 
   1.2 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและประชาชนทั่วไป 
1.3 พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพและผลติภัณฑ์การ
บรรจุภัณฑ์ และการตลาดแก่สินค้าที่ผลติในชุมชน 
1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมใน
ครอบครัวและหัตถกรรมไทย 
1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกจิชุมชน 
1.6สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพยห์รือการ
รวมกลุ่มในรูปแบบอื่นๆ  
     1.7 การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
    1.8 ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ 
   1. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว 

 
 

1 
 

10 
 

3 
 

 
2 

 
1 
2 

 
 

1 
3 
3 
 
 

 

 
 

2.22 
 

22.2 
 

6.66 
 
 

4.44 
 

2.22 
4.44 

 
2.22 
6.66 
6.66 

 
 

 
 

30,000 
 

610,000 
 

300,000 
 

 
40,000 

 
10,000 

270,000 
 

30,000 
160,000 
250,000 

 
 

ส านักปลดั 

รวม 26 57.72 1,700,000  
         2. ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
2.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
   2.2 ส่งเสริมการจัดการส่ิงแวดล้อมชมุชนและ
มลพิษต่างๆ 
    2.3 พัฒนาและดูแลรักษาที่สาธารณะเพื่อเป็น
ศูนย์สุขภาพชุมชน 
2.4 การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร อุปโภค 
บริโภค 

 
 

4 
 

5 
 

2 
 

2 

 
 

8.88 
 

11.1 
 

4.44 
 

4.44 
 

 
 

180,000 
 

440,000 
 

158,000 
 

400,000 

 
ส านักปลดั 

รวม 13 28.86 1,178,000  
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบุญทัน  ประจ าปี 2561 
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 (เมษายน 2561 - กันยายน 2561) 

 

 

ตารางท่ี 3(ต่อ)    จ านวนโครงการและงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ    

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จ านวน 
 งบประมาณ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

3. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น 
3.1พัฒนาศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
3.2แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการจดัการศึกษา 
3.3 ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามยั 
3.4 การส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและ
นันทนาการ 
3.5 สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 
เยาวชน สตรี  คนชรา คนพกิาร และ ผูด้้อยโอกาส 

 
 

5 
18 

 
9 
8 
 

11 

 
 

11.1 
39.96 

 
 
 

19.98 
17.76 

 
24.42 

 
 

500,000 
8,980,000 

 
465,000 

1,010,000 
 

1,870,000 

ส านักปลดั 
 

รวม 51 113.22 12,825,000  

4. ด้านการพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีต 
ประเพณีและภูมิปัญญา 
4.1 ส่งเสริมศาสนา 
    4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นชาวบ้าน 
    4.3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรม และงานบุญ
ประเพณีและวันส าคัญต่างๆ 

 
 

3 
3 
 

11 

 
 

6.66 
6.66 

 
24.42 

 

 
 

200,000 
130,000 

 
950,000 

ส านักปลดั 
 
 
 
 

รวม 17 37.74 1,280,000  

5. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
5.1 การพัฒนาเส้นทางคมนาคม (ถนนลูกรัง 
คอนกรีต ลาดยาง รางระบายน้ า ทอ่ลอดเหลี่ยม) 
5.2 การพัฒนาการบริการประปา 
5.3 การพัฒนาดา้นไฟฟูา 
5.4 การพัฒนาดา้นสาธารณสถาน (เมรุ ศาลา
ประชาคม  หอ้งน้ าสาธารณะ ฯลฯ 

 
50 

 
12 
8 
2 

 
111 

 
26.64 
17.76 
4.44 

 
6,010,000 

 
3,000,000 
1,450,000 
400,000 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 

รวม 72 159 10,860,000  
6. ด้านการบริหารจัดการและการบริการ
สาธารณะ 
6.1 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของเทศบาล 
6.2 การพัฒนาบุคลากรของเทศบาล 
6.3 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ
สาธารณะ 
6.4 การประยุกต์ใช้อนุญาโตตุลาการเพือ่พิจารณา
ข้อพิพาททางการปกครอง 

 
 

4 
 

10 
26 

 
3 

 
 

8.88 
 

22.2 
57.72 

 
6.66 

 

 
 

160,000 
 

1,180,000 
3,566,000 

 
250,000 

ส านักปลดั 

รวม 43 95.46 5,156,000  
รวมทั้งสิ้น 222 100 32,999,000  
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบุญทัน  ประจ าปี 2561 
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 (เมษายน 2561 - กันยายน 2561) 

 

 

ตารางท่ี 4  สรุปการด าเนินการโครงการประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2560(รอบเดือนตุลาคมพ.ศ.2560 
ระหว่างเดือนเมษายน 2560–กันยายน 2560) 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ด าเนินการ
แล้ว 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ 
2. โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจวิเคราะห์ดินและ

การใช้ปุ๋ย 

 
 
√ 
√ 
 

 
 
 

 

 
 
 

ยุทธศาสตร์การการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
2. โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมบ่อขยะ 
3. โครงการเทศกาลผลไม้ของดี ทต.บุญทัน 

 
 

 
 
√ 
√ 
√ 

 
 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น 
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
2. ค่าบ ารุงและรักษาซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3. ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล 
4. ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
5. จัดซื้อวัสดุและสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
6. เงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
8. โครงการกีฬาต่อต้านยาเสพติด 
9. โครงการศูนย์ฝึกศิลปะมวยไทยเทศบาลต าบลบุญทัน 
10. โครงการส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาประจ าศูนย์ส่งเสริม

กีฬาและนันทนาการเทศบาลต าบลบุญทัน 
11. โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล

ส าคัญ 
 

 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
 
√ 
 
 

  

 
 
ตารางท่ี 4 (ต่อ)  สรุปการด าเนินการโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560(รอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบุญทัน  ประจ าปี 2561 
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 (เมษายน 2561 - กันยายน 2561) 

 

 

ระหว่างเดือนเมษายน 2560– ตุลาคม 2560) 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ด าเนินการ

แล้ว 
ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่

ด าเนินการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญา 

1. โครงการอบรมงดเหล้าเข้าพรรษา ลด ละ เลิกอบายมุข 
2. โครงการฝึกอบรมวิถีพุทธ วิถีธรรม 
3. โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ 

 

 
 
√ 
√ 
√ 

  
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักน้ า  จุดที่  1  หมู่ที่ 3 
2. โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักน้ า  จุดที่  2  หมู่ที่ 2 
3. โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก  จุดที่  3 หมู่ที่ 9 
4. ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา 
5. ค่าจัดซื้อสารท าความสะอาดระบบประปา 
6. วางท่อระบายน้ าส าเร็จรูปหมู่ที่ 8 

 

 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

  

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
1. โครงการจัดท าและปรับปรุงแผนที่ภาษี 
2. โครงการปกปูองสถาบัน 
3. โครงการ/แผนงาน/กิจกรรมที่ด าเนินการตามนโยบายของ 
4. ค่าลงทะเบียนอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
5. จ้างเหมาจัดท าวารสาร เอกสารสิ่งพิมพ์ ปุายประชาสัมพันธ์

และสื่อโฆษณาต่างๆ 
6. จ้างเหมาท าความสะอาดภายในส านักงาน 
7. โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ส านักงานเทศบาลต าบลบุญทัน 
8. ค่าวัสดุส านักงาน 
9. ปรับปรุงศูนย์บริการทางการแพทย์ 
10. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
11. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
12. ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
13. ค่าไฟฟูา 
14. ค่าบริการไปรษณีย์ 

 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบุญทัน  ประจ าปี 2561 
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 (เมษายน 2561 - กันยายน 2561) 

 

 

ตารางท่ี 4 (ต่อ) สรุปการด าเนินการโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 
  ระหว่างเดือนเมษายน 2560 –กันยายน 2560) 

 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ด าเนินการ

แล้ว 
ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่

ด าเนินการ 
15. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
16. จัดซื้อโน๊ตบุ๊คส านักงาน 
17. โครงการออกเก็บภาษีนอกพ้ืนที่ 
18. ค่าจ้างเหมาพนักงานประจ าศูนย์กู้ชีพ 
19. ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสาร จัดท าแผนที่ ล้างอัดภาพ 
20. ค่าจ้างเหมาแรงงานสาธารณะ 
21. ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมก่อสร้าง ภายในเขต

พ้ืนที่เทศบาลต าบลบุญทัน 
22. ค่าจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต (สกัดไฟฟูา) 
23. โครงการก่อสร้างอาคารกองช่างและศูนย์อ านวยการแผนที่

ภาษ ี
24. ค่าไฟฟูาระบบประปาหมู่บ้าน 
25. ค่าจ้างเหมาแรงงานเก็บขยะ 
 

 

 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
 
√ 
√ 
 
√ 
√ 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบุญทัน  ประจ าปี 2561 
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 (เมษายน 2561 - กันยายน 2561) 

 

 

ตารางที่ 5  ผลการด าเนินงาน (ความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม) รอบเดือนตุลาคม(เมษายน 2560-กันยายน 2560) 
 

ยุทธศาสตร์ที่1 การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางการพัฒนา ( 1.6 )  แนวทางสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์หรือการรวมกลุ่มในรูปแบบอ่ืนๆ 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียด 

งบประมาณ 
ตั้งไว้/เหลือ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

1. โครงการส่งเสริม
และสนับสนุน
กลุ่มอาชีพ 

เพ่ือสร้างอาชีพ
และรายได้ให้กับ
ประชาชน 

76,000 25,000 51,000 สิงหาคม 
2560 

ส านักปลดั ประชาชนเทศบาลต าบลบุญทัน
มีความเป็นอยู่ทีด่ีขึ้น 

 

2 โครงการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการการ
ตรวจวิเคราะห์ดิน
และการใช้ปุ๋ย 

เพ่ือสร้างอาชีพ
และรายได้ให้กับ
ประชาชน 

40,000 40,000 0 กันยายน 
2560 

ส านักปลดั ประชาชนเทศบาลต าบลบุญทัน
สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายลด
ต้นทุนในการท าการเกษตรของ
ประชาชนได ้

 

รวม 116,000 65,000 51,000     
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบุญทัน  ประจ าปี 2561 
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 (เมษายน 2561 - กันยายน 2561) 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียด 

งบประมาณ 
ตั้งไว้/เหลือ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

1. โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

อนุรักษ์พ้ืนที่ปุา  
ปลูกต้นไม้ และ
รณรงค์เพ่ือให้ปุา
คงอยู่ 
 

40,000 14,800 25,200 มิถุนายน
2560 

ส านักปลดั ทรัพยากรปุาไม้มีความอุดม
สมบูรณ ์

 

2 โครงการปรับปรุง
สภาพแวดล้อม
บ่อขยะ 

ท าการกลบขยะ
เพ่ือไม่ให้ฟูุง
กระจายและซื้อ
สาร Emเพ่ือ
ก าจัดกลิ่นขยะ 

30,000 21,000 440 เม.ย.-ก.ย. 
2560 

ส านักปลดั ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  

3 โครงการเทศกาล
ผลไม้ของดี
เทศบาลต าบลบุญ
ทัน 

อนุรักษ์ผลไม้พันธ์
ไม้ในเขตเทศบาล
ต าบลบุญทัน 

40,000 37,000 3,000 กันยายน
2560 

ส านักปลดั เกษตรได้น าสินค้าออกสู่ตลาด 
ประชาชนได้ซื้อผลไม้ในราคาถูก
กว่าท้องตลาด 

 

รวม 110,000 72,800 28,640     
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบุญทัน  ประจ าปี 2561 
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 (เมษายน 2561 - กันยายน 2561) 

 

 

ยุทธศาสตร์3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณ 
ตั้งไว้/เหลือ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

1 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 

ค่าจัดท าอาหาร
กลางวัน 245  
วัน จ านวน
นักเรียน 180 
คน  

511,200 324,520 186,680 พ.คและก.ค. 
2560 

ส านักปลดั 
 
 
 

-เด็กไดร้ับการดูแลเรื่องอาหาร
กลางวันอย่างครบถ้วน ทั่วถึง 

 

2 ค่าบ ารุงและ
รักษาซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ซ่อมแซมศูนย์ 3 
ศูนย์ได้แก่ วัดศิริ
ทรงธรรม  วัด
สันติธรรม  บ้าน
โคกนกสาริกา 

150,000 149,800 200 กันยายน
2560 

ส านักปลดั 
 
 

-เด็กไดร้ับพัฒนาการทีด่ีขึ้น  
การเรยีนการสอนมี
ประสิทธิภาพ 

 

3 จัดซื้อวัสดุและสื่อ
การเรียนการสอน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

จัดซื้อวัสดุ 3 
ศูนย์ได้แก่ วัดศิริ
ทรงธรรม  วัด
สันติธรรม  บ้าน
โคกนกสาริกา 

290,000 277,100 12,900 กันยายน
2560 

ส านักปลดั 
 
 

เด็กได้รับพัฒนาการที่ดีขึ้น  
การเรยีนการสอนมี
ประสิทธิภาพ 

 

   951,200 751,420 199,780     
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบุญทัน  ประจ าปี 2561 
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 (เมษายน 2561 - กันยายน 2561) 

 

 

ยุทธศาสตร์3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา การพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง โดยเน้นหลักคุณธรรม ศีลธรรม 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียด 

งบประมาณ 
ตั้งไว้/เหลือ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

1. ค่าจัดซื้ออาหาร
เสรมิ(นม)ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบลบญุ
ทัน 

ค่าจัดซื้ออาหาร
เสรมินม260 วัน  
กล่องละ 7.37 บาท 
จ านวน 180  คน 

175,766.4 147,582.3 28,184.10 พฤษภาคม
2560 

กันยายน 
2560 

ส านักปลดั - เด็กไดร้ับสารอาหารถูกต้อง
ตามหลักโภชนาการ 

 

2. ค่าจัดซื้ออาหาร
เสรมิ(นม) ให้
โรงเรียนในสังกัด 
สพฐ. 

จัดซื้ออาหารเสริม
(นม) 260 วัน  
กล่องละ 7.37 บาท   

450,157.9
9 

402,960.01 47,197.98 ธันวาคม
2559 
มีนาคม 
2560 

ส านักปลดั -เด็กไดร้ับสารอาหารถูกต้อง
ตามหลักโภชนาการ 

 

3. เงินอุดหนุนอาหาร
กลางวันให้กับเด็ก
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

เป็นเงินอุดหนุน
อาหารกลางวัน  
200  วันๆละ 20  
บาท  

938,000 938,000 0 พ.ค./ก.ค./
ก.ย. 2560 

ส านักปลดั -เด็กไดร้ับการดูแลเรื่องอาหาร
กลางวันอย่างครบถ้วน ทั่วถึง 

 

รวม 1,563,924.39 1,488,542.31 75382.08     
 

 
 
 
 



23 

 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบุญทัน  ประจ าปี 2561 
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 (เมษายน 2561 - กันยายน 2561) 

 

 

ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียด 

งบประมาณ 
ตั้งไว้/เหลือ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

1. โครงการศูนย์ฝึก
ศิลปะมวยไทย
เทศบาลต าบลบุญ
ทัน 

จ้างเหมาครู
ฝึกสอนศิลปมวย
ไทย จ านวน  1  
คน 

85,000 39,600 45,400 เมษายน-
กันยายน
2560 

ส านักปลดั -ประชาชนได้ออกก าลังกายมี
ร่างกายแข็งแรง 

 

2 โครงการต่อต้าน
ยาเสพติด 

จัดโครงการ
ต่อต้านยาเสพติด 

70,000 70,000 0 กันยายน
2560 

ส านักปลดั -ประชาชนได้ออกก าลังกายมี
ร่างกายแข็งแรง 

 

3 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนอุปกรณ์
กีฬาและ
นันทนาการ
เทศบาลต าบลบุญ
ทัน 

จัดโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุน
อุปกรณ์กีฬาและ
นันทนาการ
เทศบาลต าบลบุญ
ทัน 

50,000 49,990 10 พฤษภาคม 
2560 

ส านักปลดั -ประชาชนได้ออกก าลังกายมี
ร่างกายแข็งแรง 

 

4 โครงการฝึกอบรม 
อปพร. 

จัดโครงการ
ฝึกอบรม อปพร. 

290,000 290,000 0 เมษายน
2560 

ส านักปลดั อปพร.มีความรู้และปฏิบัติ
หน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

รวม 495,000 449,590 45,410     
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบุญทัน  ประจ าปี 2561 
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 (เมษายน 2561 - กันยายน 2561) 

 

 

ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียด 

งบประมาณ 
ตั้งไว้/เหลือ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

1. จัดสรรเบีย้ยังชีพ ให้
คนพิการผูสู้งอายุ 
ผู้ปุวยเอดส์  

จ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้
ผู้พิการ ( 170คน
x800.-) 
ผู้สูงอายุ (685 คน) 
ผู้ปุวยเอดส์(5คน 
x500.-) 

7,032,000 3,419,200 3,612,800 พฤศจิกายน
2559-
มีนาคม
2560 

ส านักปลดั -ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ มี
ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น  

 

2. โครงการปูองกันและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล
ส าคัญ 

ตั่งด่านตรวจในเขต
เทศบาลต าบลบญุ
ทัน  

105,000 54,040 50,960 กุมภาพันธ์
2560 

ส านักปลดั - อุบัติเหตุบนท้องถนนลดลง  

3. อุดหนุนกิจกรรม
เหล่ากาชาด
หนองบัวล าภ ู

จ่ายเงินอุดหนุน
กิจกรรมเหล่ากาชาด
หนองบัวล าภ ู

30,000 30,000 - มกราคม 
2560 

ส านักปลดั -กิจกรรมเหล่ากาชาด
หนองบัวล าภ ู

 

4 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุ

จัดอบรมพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุ

50,000 50,000 - เมษายน 
2560 

ส านักปลดั - ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น  

รวม 7,217,000 3,553,240 3,663,760     
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบุญทัน  ประจ าปี 2561 
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 (เมษายน 2561 - กันยายน 2561) 

 

 

ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา 
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและงานบุญประเพณีและวันส าคัญต่างๆ 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียด 

งบประมาณ 
ตั้งไว้/เหลือ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

(การติดตามและระเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

1 โครงการอบรมงด
เหล้าเข้าพรรษา 
ลด ละ เลิก
อบายมุข 

จัดอบรมงดเหล้า
เข้าพรรษา ลด 
ละ เลิกอบายมุข 

40,000 40,000 - กรกฎาคม 
2560 

ส านักปลดั -ประชาชนได้ร่วมโครงการ
อบรมงดเหล้าเข้าพรรษา 
ลด ละ เลิกอบายมุข 

 

2 โครงการฝึกอบรม
วิถีพุทธ 

จัดฝึกอบรมวิถี
พุทธ 

50,000 50,000 - มิถุนายน
2560 

ส านักปลดั -ประชาชนได้ร่วมโครงการ
ฝึกอบรมวิถีพุทธ 

 

3 โครงการสืบสาน
ประเพณีบุญบั้ง
ไฟ  

จัดสืบสาน
ประเพณีบุญบั้ง
ไฟ 

141,000 141,000 - พฤษภาคม 
2560 

ส านักปลดั -ประชาชนได้ร่วมโครงการฯ
และได้อนุรักษ์ประเพณี
เก่าแก่ 

 

รวม 231,000 231,000 -     
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบุญทัน  ประจ าปี 2561 
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 (เมษายน 2561 - กันยายน 2561) 

 

 

ยุทธศาสตร5์  การพัฒนาโครงการพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนา การพัฒนาเส้นทางคมนาคม (ถนนลูกรัง คอนกรีต  ลาดยาง  รางระบายน้ า  ท่อลอดเหลี่ยม) 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียด 

งบประมาณ 
ตั้งไว้/เหลือ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

จากการตดิตามและประเมินผล 

 
หมายเหตุ 

1 โครงการวางท่อ
ระบายน้ าพร้อม
บ่อพักน้ า หมู่ที่ 3 

ที่ 1 รางระบาย
น้ ารอบหมู่บ้าน
หมู่ที่ 3 

129,000 129,000 - เมษายน 
2560 

กองช่าง รางระบายน้ ารอบหมู่บ้าน
หมู่ที่ 3 ได้มาตรฐาน 

 

2 โครงการวางท่อ
ระบายน้ าพร้อม
บ่อพักน้ า หมู่ที่ 2 

จุดที่ 2 ราง
ระบายน้ ารอบ
หมู่บ้านหมู่ที่ 2 

129,000 129,000 - เมษายน 
2560 

กองช่าง รางระบายน้ ารอบหมู่บ้าน
หมู่ที่ 2 ได้มาตรฐาน 

 

3 โครงการวางท่อ
ระบายน้ าพร้อม
บ่อพักน้ า หมู่ที่ 9 

จุดที่ 3 ระบายน้ า
พร้อมบ่อพักน้ า 
หมู่ที่ 9 

251,000 251,000 - เมษายน 
2560 

กองช่าง รางระบายน้ ารอบหมู่บ้าน
หมู่ที่ 9 ได้มาตรฐาน 

 

4 โครงการวางท่อ
ระบายน้ า
ส าเร็จรูปหมู่ที่  8 

วางท่อระบายน้ า
ส าเร็จรูปหมู่ที่  8 

100,000 100,000 - กันยายน
2560 

กองช่าง รางระบายน้ ารอบหมู่บ้าน
หมู่ที่ 8 ได้มาตรฐาน 

 

รวม 609,000 609,000 -     
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบุญทัน  ประจ าปี 2561 
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 (เมษายน 2561 - กันยายน 2561) 

 

 

ยุทธศาสตร5์  การพัฒนาโครงการพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนาการบริการประปา 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียด 

งบประมาณ 
ตั้งไว้/เหลือ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

1 ค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ประปา 

จัดซื้อมิเตอร์
ประปา ท่อพีวีซี 
ข้อต่อ เทปพัน
เกลียว กาว 
อุปกรณ์อ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง 

90,210 88,970 1,240 พ.ค/มิ.ย./
ก.ค. 

กองช่าง - ระบบประปามีความ
สะดวกรวดเร็ว 

 

2 ค่าจัดซื้อสารท า
ความสะอาด
ระบบประปา 

จัดซื้อสารคลอรีน
และสารส้ม 

21,000 12,000 9,000 พฤษภาคม 
2560 

กองช่าง - น้ าท่ีประชาชนใช้มีความ
สะอาด 

 

รวม 111,210 100,970 10,240     
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบุญทัน  ประจ าปี 2561 
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 (เมษายน 2561 - กันยายน 2561) 

 

 

ยุทธศาสตร์ 6  การบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ   
แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียด 

งบประมาณ 
ตั้งไว้/เหลือ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

จากการตดิตามและประเมินผล 

 
หมายเหตุ 

1 
 

โครงการปกปูอง
สถาบัน 

จัดกิจกรรม
ปกปูองสถาบัน
ของชาติ 

100,000 45,000 55,000 กันยายน ส านักปลดั - ประชาชนได้ร่วมกจิกรรม
ปกปูองสถาบันของชาติ 

 

2 
 

โครงการ/แผนงาน/
กิจกรรมที่
ด าเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาล 
กระทรวง ทบวง 
กรม จังหวัด อ าเภอ 

จัดกิจกรรมตาม
นโยบายฯ 

140,000 131,725 985 เม.ย./พ.ค./
ก.ย. 

2560 

ส านักปลดั -ประชาชนและพนักงานได้เข้า
ร่วมกิจกรรมที่ด าเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาล กระทรวง 
ทบวง กรม จังหวัด อ าเภอ 

 

3 ค่าลงทะเบียน
อบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 

ค่าลงทะเบียน
อบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 

101,800 71,800 30,000 ตุลาคม
2559-
มกราคม 
2560 

ส านักปลัด บุคลากรทีผ่่านการอบรมมี
ประสิทธิภาพในการท างานเพิ่ม
มากขึ้น 

 

รวม 341,800 248,525 85,985     
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบุญทัน  ประจ าปี 2561 
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 (เมษายน 2561 - กันยายน 2561) 

 

 

ยุทธศาสตร์ 6  การบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ     
แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการสาธารณะ 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียด 

งบประมาณ 
ตั้งไว้/เหลือ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

1 จ้างเหมาจัดท า
วารสาร เอกสาร
สิ่งพิมพ์ ปุาย
ประชาสัมพันธ์
และสื่อโฆษณา
ต่างๆ 

จัดท าวารสาร 
เอกสารสิ่งพิมพ์ 
ปุาย
ประชาสัมพันธ์
และสื่อโฆษณา
ต่างๆ 

35,178 16,308 18,870 พฤษภาคม -
กันยายน
2560 

ส านักปลดั การบริหารงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

 

2 จ้างเหมาท าความ
สะอาดภายใน
ส านักงาน 

จ้างเหมาแม่บ้าน
ท าความสะอาด
ส านักงาน 

63,000 63,000 0 เมษายน-
กันยายน
2560 

ส านักปลัด ส านักงานสะอาดสวยงามน่าใช้
บริการ 

 

3 ค่าวัสดุส านักงาน เพ่ือจัดซื้อวัสดุ
ส านักงาน 

98,520 97,793 727 เมษายน-
กันยายน
2560 

ส านักปลดั การบริการและบริหารงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

4 จัดซื้อวัสดุงาน
บ้านงานครัว 

ซื้อวัสดุงานบ้าน
งานครัว 

44,000 23,260 987 กรกฎาคม 
2560 

ส านักปลัด การบริการและบริหารงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบุญทัน  ประจ าปี 2561 
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 (เมษายน 2561 - กันยายน 2561) 

 

 

ยุทธศาสตร์ 6  การบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ     
แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการสาธารณะ(ต่อ) 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียด 

งบประมาณ 
ตั้งไว้/เหลือ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

5 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 

เพื่อใช้กับ
รถจักรยานยนต์  
รถยนต์ส านักงาน 
รถบรรทุกน้ า
ดับเพลิง รถกระเช้า
ไฟฟูา  รถบรรทุก
ขยะ  รถกู้ชีพฯลฯ 

263,004.25 141,472.0 121,532.25 เมษายน-
กันยายน
2560 

ส านักปลดั การบริการและบริหารงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

6 ค่าจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์  เช่น 
หมึกพิมพ์  
แปูนพิมพ์  แผ่น
ซีดีรอม ฯลฯ 

114,270 77,880 36,390 เม.ย/ก.ย
2560 

ส านักปลัด การบริการและบริหารงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

7 ค่าไฟฟูา ค่าไฟฟูาส านักงาน
เทศบาล,ศูนย์อปพร.
ศูนย์อาคาร
ผลิตภณัฑ์ต าบล 

134,299.6 81,045.47 53,254.06 เมษายน-
กันยายน 
2560 

ส านักปลัด การบริการและบริหารงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

8 ค่าไฟฟูาระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

ค่าไฟฟูาระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

537,994.6 452,697.2 85,297.32 เมษายน-
กันยายน 
2560 

ส านักปลัด การบริการและบริหารงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 



31 

 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบุญทัน  ประจ าปี 2561 
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 (เมษายน 2561 - กันยายน 2561) 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ 6  การบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ     
แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการสาธารณะ(ต่อ) 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียด 

งบประมาณ 
ตั้งไว้/เหลือ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

9 ค่าบริการ
ไปรษณีย์ 

จ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ 
ค่าธนาณัติ ดวงตรา
ไปรษณีย์
ค่าธรรมเนียมการ
โอนเงิน 

5,564 1,084.05 4,479.95 มิถุนายน
2560 

ส านักปลัด การบริการและบริหารงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

10 ค่าบริการสื่อสาร
และคมนาคม 

ค่าโทรศัพท์  
โทรสาร 
อินเตอร์เน็ต 

34,880 22,035.99 12,843.95 เมษายน-
กันยายน
2560 

ส านักปลัด การบริการและบริหารงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

11 จัดซื้อโต๊ะขาวขา
พับ 

จัดซื้อโต๊ะขาวขา
พับ 

30,000 30,000 - กุมภาพันธ์
2560 

ส านักปลัด การบริการและบริหารงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

12 จัดซื้อโทรสาร
ส านักงาน 

จัดซื้อโทรสาร
ส านักงาน 

7,000 7,000 - ธันวาคม
2559 

ส านักปลัด การบริการและบริหารงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

13 จัดซื้อผ้าเต้นท์ จัดซื้อผ้าเต้นท์ 50,000 50,000 - กุมพาพันธ์
2559 

ส านักปลัด การบริการและบริหารงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

14 จัดซื้อเครื่องตัด
หญ้าแบบข้อแข็ง 

จัดซื้อเครื่องตัด
หญ้าแบบข้อแข็ง 

19,000 19,000 - กุมพาพันธ์
2559 

ส านักปลัด การบริการและบริหารงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบุญทัน  ประจ าปี 2561 
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 (เมษายน 2561 - กันยายน 2561) 

 

 

ยุทธศาสตร์ 6  การบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ     
แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการสาธารณะ(ต่อ) 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียด 

งบประมาณ 
ตั้งไว้/เหลือ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

15 จัดซื้อเครื่องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED จ านวน 1 
เครื่อง 

7,300 7,280 20 กันยายน
2560 

ส านักปลดั การบริการและบริหารงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

16 จัดซื้อโน๊ตบุ๊ค
ส านักงาน 

จัดซื้อโน๊ตบุ๊ค
ส านักงาน  
จ านวน   2   ตัว 

17,000 17,000 - กุมภาพันธ์
2560 

ส านักปลดั การบริการและบริหารงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

17 โครงการออกเก็บ
ภาษีนอกพ้ืนที่ 

ออกเก็บภาษี
ภายในต าบลบุญ
ทัน 

6,400 6,400 - พฤษภาคม
2560 

ส านักปลดั ประชาชนสะดวกท่ีจะมาเสีย
ภาษี 

 

18 โครงการจัดท า
และปรับปรุงแผน
ที่ภาษี 

จัดท าปรับปรุง
แผนที่ภาษี 

50,000 50,000 - สิงหาคม 
2560 

กองคลัง การบริการและบริหารงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

19 ปรับปรุงเว็ปไซต์
ส านักงาน
เทศบาลต าบลบุญ
ทัน 

จัดท าเว็ปไซต์ของ
เทศบาลต าบลบุญ
ทัน 

12,000 12,000 - กันยายน 
2560 

ส านักปลดั การบริการและบริหารงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 



33 

 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบุญทัน  ประจ าปี 2561 
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 (เมษายน 2561 - กันยายน 2561) 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ 6  การบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ     
แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการสาธารณะ(ต่อ) 
 

ล าดั
บที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียด 

งบประมาณ 
ตั้งไว้/เหลือ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

20 ค่าจ้างเหมา
พนักงานประจ า
ศูนย์กู้ชีพ 

จ้างเหมาพนักงาน
ประจ าศูนย์กู้ชีพ  
จ านวน  3  คน 

190,800 186,600 4,200 เมษายน-
กันยายน 
2560 

ส านักปลดั การบริการและบริหารงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

21 ค่าจ้างเหมา
แรงงานสาธารณะ 

จ้างเหมาแรงงาน
ซ่อมบ ารุงระบบ
ประปา จ้างเหมา
แรงงานซ่อมแซมต่อ
เติม ปรับปรุงซ่อม
บ ารุงอาคาร
ส านักงาน อาคาร
ศูนย์เด็ก ตดัหญ้า
ข้างถนน ซ่อมบ ารุง
ถนน ซ่อมแซมไฟฟูา
สาธารณะและอื่นๆ 

534,900 431,400 103,500 เมษายน-
กันยายน 
2560 

กองช่าง การบริการและบริหารงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

 
 



34 

 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบุญทัน  ประจ าปี 2561 
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 (เมษายน 2561 - กันยายน 2561) 

 

 

ยุทธศาสตร์ 6  การบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ     
แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการสาธารณะ(ต่อ) 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียด 

งบประมาณ 
ตั้งไว้/เหลือ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

22 ค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ซ่อมแซมก่อสร้าง 
ภายในเขตพ้ืนที่
เทศบาลต าบลบุญ
ทัน 

จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ซ่อมแซมก่อสร้าง 
ภายในเขตพ้ืนที่
เทศบาลต าบลบุญ
ทัน 

163,880 149,595 14,285 พ.ค./ก.ค./
ก.ย 

 2560 

กองช่าง การบริการและบริหารงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

23 โครงการก่อสร้าง
อาคารกองช่าง
และศูนย์
อ านวยการแผนที่
ภาษ ี

ก่อสร้างอาคาร
กองช่างและศูนย์
อ านวยการแผนที่
ภาษ ี

400,000 400,000 0 มิถุนายน 
2560 

กองช่าง การบริการและบริหารงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

24 ค่าจัดซื้อเครื่อง
สกัดคอนกรีต
(สกัดไฟฟูา) 

จัดซื้อจัดซื้อเครื่อง
สกัดคอนกรตี 1  
เครื่อง 

40,000 39,800 200 กุมภาพันธ์
2560 

กองช่าง การบริการและบริหารงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

25 ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์  

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์  
จ านวน 1  เครื่อง 

40,000 35,730 4,270 สิงหาคม
2560 

ส านักปลดั การบริการและบริหารงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

 



35 

 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบุญทัน  ประจ าปี 2561 
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 (เมษายน 2561 - กันยายน 2561) 

 

 

ยุทธศาสตร์ 6  การบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ     
แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการสาธารณะ(ต่อ) 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียด 

งบประมาณ 
ตั้งไว้/เหลือ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

26 ค่าจ้างเหมา
แรงงานเก็บขยะ 

จ้างเหมาแรงงาน
เก็บขยะ จ านวน  
4  ราย 

262,800 247,200 15,600 เมษายน-
กันยายน 
2560 

ส านักปลดั การบริการและบริหารงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

รวม 3,161,790 2,665,581 476,457     

 
 
 



36 

 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบุญทัน  ประจ าปี 2561 
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 (เมษายน 2561 - กันยายน 2561) 

 

 

ตารางท่ี 6  สรุปผลความส าเร็จการด าเนนิงานตามแผนพัฒนา  ประจ าปี พ.ศ.2560 
               รอบเดือนตุลาคม (เมษายน 2559 –กันยายน 2560) 

 
ยุทธศาสตร์ 

โครงการทั้งหมด 
(ปี 60) 

โครงการ 
ตั้งงบประมาณ 

โครงการ 
ที่ส าเร็จ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.การพัฒนาด้านการส่งเสรมิเศรษฐกจิ
ชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

26 11.71 11 12.35 2 3.5 

2.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

13 5.85 3 3.37 3 5.3 

3.การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน
ท้องถิ่น 

51 22.97 19 21.34 14 24.6 

4.การพัฒนาด้านการพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิ
ปัญญา 

17 7.65 7 7.86 3 5.3 

5.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 72 32.43 6 6.74 6 10.6 
6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการ
บริการสาธารณะ 

45 20.27 43 48.31 29 50.9 

รวม 222 100 89 100 57 100 
 
โครงการที่ปฏิบัติได้คิดเป็นร้อยละ  (57x100)/222= 25.7 
ของโครงการทั้งสิ้นที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 
 

โครงการที่ปฏิบัติได้คิดเป็นร้อยละ(57x100)/89= 64.1 
ของโครงการทั้งสิ้นที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 
 
จ านวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา จ านวน  222  โครงการ   
ตั้งงบประมาณไว้ในปี พ.ศ.2560 จ านวน  89  โครงการ   
เป็นโครงการที่ด าเนินการในรอบเดือนเมษายน (ระหว่างตุลาคม 2559 ถึง มีนาคม 2560) จ านวน  57 โครงการ 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบุญทัน  ประจ าปี 2561 
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 (เมษายน 2561 - กันยายน 2561) 

 

 

ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 1. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่งบประมาณมีน้อย  เทศบาลต าบลบุญทันจึงไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ 
 2. ด้วยข้อจ ากัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจ า ท าให้ไม่สามารถน าโครงการ/กิจกรรมจากแผน 
สู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่  ความส าเร็จของโครงการจึงเกิดข้ึนน้อย 
 
 หมายเหตุ: ปัญหาอุปสรรคเป็นข้อจ ากัดท่ีเทศบาลต าบลบุญทันประสบปัญหามาเป็นเวลาหลายปี  
เช่นเดียวกับท้องถิ่นอีกหลายๆ แห่ง   คือภาระค่าใช้จ่าย ทั้งค่าใช้จ่ายประจ า ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากภาระหน้าที่ที่ต้อง
ท า  ประกอบกับภาระที่ต้องช าระหนี้เงินกู้  ในขณะที่รายได้ที่ได้รับโดยเฉลี่ยแล้วเพ่ิมข้ึนน้อยมาก 
 
มีข้อเสนอแนะ 
 1.กอง/งานที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการด าเนินโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ  
อย่างน้อยเพื่อให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินโครงการนั้น  ว่าควรจะด าเนินการต่อไปหรือไม่  หรือ
ต้องปรับปรุงอะไรบ้างในการด าเนินโครงการครั้งต่อไป 

2. เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี 2560  นอกจากเสนอสภา 
เทศบาลรับทราบละประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันแล้ว  จะต้องมีการแจกให้กอง/งานต่างๆ รับทราบผลการ
ด าเนินงานในภาพรวมของกอง/งาน  เพื่อจะได้น าไปปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้นหรือรักษามาตรฐานที่ดีอยู่แล้วให้ดีต่อไป 

3. การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจ าปีกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย และการน าแผนงาน/
โครงการไปสู่การปฏิบัติ  ควรจะมีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของจ านวนโครงการ และงบประมาณมากกว่าที่ผ่าน
มา  เพื่อให้การด าเนินพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเปูาหมาย 

 4. การติดตามประเมินผลถือเป็นเรื่องส าคัญ  ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  แต่จากการได้ด าเนินการ 
เกี่ยวกับติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะเห็นว่าการด าเนินการเก่ียวกับการติดตามประเมินผลยังมีน้อย ไม่เป็น
รูปธรรม 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบุญทัน  ประจ าปี 2561 
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 (เมษายน 2561 - กันยายน 2561) 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบุญทัน  ประจ าปี 2561 
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 (เมษายน 2561 - กันยายน 2561) 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบุญทัน  ประจ าปี 2561 
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 (เมษายน 2561 - กันยายน 2561) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


