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ค าน า ค าน า 
  
 เทศบาล ต าบลส าราญ โดยงานนโยบายและแผน ร่วมกับคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนา เทศบาลต าบลส าราญ    คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลส าราญ  คณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลส าราญ  ได้จัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลส าราญ   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕ ๖๐รอบเดือนเมษายน   ขึ้นเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล ต าบลส าราญ   ต่อสภาเทศบาลต าบลส าราญ  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลส าราญ  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปีต่อ ไป ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 การจัดท ารายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลส าราญ  ฉบับนี้  มี
จุดประสงค์เพ่ือติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ  เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ  อุปสรรคตลอดจน
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงผลการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น   นอกจากนี้ การติดตามและประเมินผลจึง เป็นเครื่องมือ ที่ส าคัญส าหรับผู้บริหารที่จะได้รับทราบถึงผล
การปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา  ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผล  ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็น
แนวทางท่ีผู้บริหารจะน าไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี 
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ส่วนที่  ๑ 
บทน า 

๑.  ความเป็นมา 

การติดตามและประเมินผลถือว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการด าเนินงานพัฒนาองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความ
สอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  เทศบาลต าบล
ส าราญ  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชน  จึงจ าเป็นที่จะต้องมี
การจัดท าแผนติดตามและประเมินผล  เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ  เพ่ือใช้
เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย เพ่ือให้การด าเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส  ผลการด าเนินงาน เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งระบบการติดตามและประเมินผล นับเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้เราทราบ
ผลการด าเนินงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ต้องการมากน้อยเพียงใด  การด าเนินงานประสบผลส าเร็จมี
ประสิทธิภาพหรือไม่ ผลจากการติดตามและประเมินผลจะ ใชเ้ป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานและใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน ช่วยให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีทิศ
ทางการพัฒนาที่ตรงต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง  

  เทศบาลต าบลส าราญ  จงึถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙ (๕)  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

  การติดตามและประเมินผลจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญส าหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการ
ปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา  ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผล  ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทางที่
ผู้บริหารจะน าไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี  

๒.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  ๒.๑  เพ่ือติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินโครงการ  
  ๒.๒  เพื่อติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ 

๒.๓  เพื่อรับทราบผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึนจากการด าเนินงาน    และความพึงพอใจของประชาชนต่อผล  
การด าเนินงานของเทศบาลต าบลส าราญ 
  ๒.๔  เพ่ือรับทราบระดับผลส าเร็จในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลส าราญ 

๒.๕  เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรคตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน  มาใช้เป็นแนวทาง 
ในการแก้ไข   ปรับปรุงผลการด าเนินงานให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 

 



 
 

  ๒.๖ สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือน าไปสู่การประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลต าบลส าราญว่าบรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
  ๒.๗  เพ่ือใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นปีต่อไป  
 
๓.  ขอบเขตการติดตามและประเมินผล 
  ติดตามและประเมินผลกิจกรรม/โครงการตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) และท่ี
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี  ๑  พ.ศ. ๒๕๖๐  เทศบาลต าบลส าราญ   ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบล
ส าราญ  ๘  ด้าน   ดังนี้ 
  ๓.๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๓.๒ การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
  ๓.๓  การพัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุข  
  ๓.๔ การพัฒนาการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  
  ๓.๕ การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  
  ๓.๖  การพัฒนาการส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  ๓.๗ การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ๓.๘ การพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม  

๔.  ประชากรในการติดตามและประเมินผล 
  ประชาชนในเขตต าบล ส าราญ 

๕.  พ้ืนที่การติดตามและประเมินผล 
  ในเขตต าบลส าราญ 

๖.  ระยะเวลาการติดตามและประเมินผล 
  ระหว่างเดือนตุลาคม  ๒๕๖๑  -  เมษายน  ๒๕๖๑ 

๗.  นิยามศัพท์เฉพาะ 
  ๗.๑ เทศบาลต าบล   หมายถึง   เทศบาลต าบลส าราญ 
  ๗.๒ คณะกรรมการ   หมายถึง   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลต าบล
ส าราญ 
  ๗.๓ ประชากร   หมายถึง   ประชาชนในเขตต าบลส าราญ 
  ๗.๔ แผนพัฒนา หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ๗.๕  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   หมายความว่า  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
  ๗.๖ โครงการพัฒนา  หมายความว่า  โครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้  



 

 

ส่วนที่  ๒ 
ระเบียบ  และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

๑.  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
หมวด  ๒   การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ 

มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้  

(๑)การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
(๒)การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า  
(๓)การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
(๔)การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
(๕)การสาธารณูปการ 
(๖)การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
(๗)การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
(๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(๙) การจัดการศึกษา 
(๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
(๑๑) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
(๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
(๑๓) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
(๑๔) การส่งเสริมกีฬา 
(๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
(๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
(๑๘) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
(๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
(๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
(๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
(๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
(๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและ

สาธารณสถานอื่น ๆ 
(๒๔) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
(๒๕) การผังเมือง 
(๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
(๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 



 

 

(๒๘) การควบคุมอาคาร 
(๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อยการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย  

ในชีวิตและทรัพย์สิน 
(๓๑) กิจการอื่นใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  
 
๒.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

พ.ศ.(ฉบับท่ี  ๒) พ.ศ.  ๒๕๕๙   ข้อ  ๑๓  ให้ยกเลิกความใน  (๓)  ของข้อ  ๒๙  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน  

“ (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร 
ท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี” 

ข้อ  ๑๔  ให้ยกเลิกความใน  (๕)  ของข้อ  ๓๐  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า  
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ (๕)  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

  ค าสั่ง เทศบาลต าบลส าราญ ที่  ๑๘๑/๒๕๖๑  ลงวันที่   ๙  เมษายน  ๒๕๖๑  เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลส าราญ   ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลส าราญ  มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
         ๑ )  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
         ๒ )  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
         ๓ )  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ สองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 

 

 

 



 

 

 

๓.โครงสร้างการบริหารงานบุคคลส่วนราชการของเทศบาลต าบลส าราญ 
เทศบาลต าบลส าราญมีโครงสร้างกระบวนการบริหารงานบุคคล แบ่งหน่วยการบริหาร งานบุคคล

ออกเป็น   ๑   ส านัก  ๕  กอง    ประกอบด้วย 
  ๑)  ส านักปลัด 
  ๒)  กองคลัง 
  ๓)  กองช่าง 
  ๔)  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  ๕)  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
  ๖)  กองส่งเสริมการเกษตร 
 
  ๔.  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  และเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  ๑  
พ.ศ.  ๒๕๖๐ ประกอบด้วย 

 
วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลต าบลส าราญ 

“ส าราญเมืองน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงพัฒนา  ชาวประชาเป็นสุข” 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลส าราญ มีดังนี้ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานการพัฒนา 

๑. พัฒนาการคมนาคมและขนส่ง 
๒. พัฒนาการสาธารณูปโภคและแหล่งน้้า 
๓. พัฒนาการผังเมืองและควบคุมอาคาร 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
แผนงานการพัฒนา 

๑. พัฒนาการส่งเสริมอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 
๒. พัฒนางานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
๓. พัฒนาการจัดการศึกษาและส่งเสริมการศึกษา 
๔. พัฒนาการสาธารณสุข 
๕. พัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๖. พัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 
๗. พัฒนาการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 



 

 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
       แผนงานการพัฒนา 

๑. พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

๒. พัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

๓. พัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๔.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

แผนงานการพัฒนา 
๑. พัฒนาการส่งเสริมพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

๕.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
     แผนงานการพัฒนา 

๑. พัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ 
๒. พัฒนาการจัดการที่สาธารณะประโยชน์ 

๖.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

      แผนงานการพัฒนา 
๑. พัฒนาการส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ 

ปัญญาท้องถิ่น 
๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 แผนงานการพัฒนา 
๑. พัฒนา เทศบาลโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๒. พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของบุคลากรในหน่วยงาน 
๓. พัฒนาการส่งเสริมการให้บริการหน่วยงานภาครัฐ ประชาคม และองค์กร 

ประชาชน 
๘. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

 แผนงานการพัฒนา 
๑.   พัฒนาส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมทางการเมืองการ 

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
๒. พัฒนาส่งเสริมและพัฒนากระบวนการประชาสังคม 

 
 
 
 
 
 



 

 

  

๕.  นโยบายการบริหารงานของนายกเทศบาลต าบลส าราญ 
๑.) ด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 
 ๑.๑  ส่งเสริม  สนับสนุนให้บุคลากรในส านักงานเทศบาล  และประชาชนในเขตเทศบาลต าบลส าราญ

มีความรู้ ความเข้าใจการปกครองแบบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
๑.๒  บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เน้นการมีส่วนร่วมของ 

ประชาชนและกลุ่มองค์กรต่างๆทุกภาคส่วน 
  ๑.๓  บริหารงานแบบกระจายอ านาจมอบหมายงานให้ฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน  โดยให้ปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
  ๑.๔  บริหารงานแบบผู้รับใช้และให้บริการ  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับบริการที่
รวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม 
  ๑.๕  บริหารจัดงานงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ให้ครอบคลุมทุกด้านทุกเขตบริการ  ของเทศบาล
ต าบลส าราญ 
  ๑.๖  ส่งเสริม  สนับสนุนการบริหารงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้น าชุมชน ในการพัฒนางานหรือ
การจัดกิจกรรมภายในหมู่บ้านและชุมชน 
  ๑.๗  ด าเนินการจัดเก็บภาษีรายได้  ตามท่ีระเบียบ กฎหมายก าหนด  อย่างเป็นระบบ  ถูกต้องทั่วถึง
และเป็นธรรม 
  ๑.๘  ประสานงบประมาณจากภาครัฐ หรือองค์กรอื่นเพ่ือให้การพัฒนางานของเทศบาลต าบลส าราญ
เกิดความคล่องตัว สนองต่อความต้องการของประชาชน 
 ๒)  นโยบายด้านสาธารณูปโภค  และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๒.๑  สร้างหรือปรับปรุง ถนนทางสัญจร ตามสภาพการใช้งานตามความจ าเป็น หรือความต้องการ
ของประชาชน 
  ๒.๒  ติดตั้งหรือปรับปรุงระบบไฟฟ้า/ประปา  สาธารณะอย่างทั่วถึงเพียงพอ  โดยค านึงถึงประโยชน์
ที่จะเกิดกับประชาชนให้มากที่สุด 
  ๒.๓  จัดท าหรือปรับปรุงระบบการระบายน้ า  ตามถนนสายต่างๆ  ที่ยังมีปัญหา เกี่ยวกับการระบาย
น้ าในหมู่บ้านหรือชุมชน 
  ๒.๔  สร้างหรือปรับปรุง สวนสาธารณะ ที่ออกก าลังการที่พักผ่อนหย่อนใจ ในหมู่บ้านหรือชุมชนที่มี
ความพร้อม 

๓.)   นโยบายด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
                     ๓.๑   ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี สามารถเข้าถึงสถานบริการ ด้านสาธารณสุข ของ
รัฐได้รวดเร็ว เน้นการดูแลเป็นพิเศษส าหรับผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ 
                     ๓.๒   ส่งเสริม สนับสนุนงานหรือกิจกรรมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในต าบล
ส าราญ 
  ๓ .๓   ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่ม อสม.ทุกหมู่บ้าน ประสานงบประมาณจากหน่วยงานด้าน
สาธารณสุข พัฒนากลุ่ม อสม.ให้มีความรู้ความความเข้าใจ ในงานบริการด้านสุขภาพอนามัยเบื้องต้นให้กับประชาชน  



 

 

  ๓ .๔   จัดหารถขนขยะหรือสถานที่ทิ้งขยะ/ถังขยะ ปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูลฝอยให้ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่ เน้นความสะอาดปลอดภัยห่างไกลโรค ให้กับประชาชน 
  ๓ .๕   ส่งเสริม สนับสนุนการออก าลังกายเพื่อสุขภาพ (แอโรบิค) ในกลุ่มองค์กร ประชาชน และ
เยาวชน 
  ๓ .๖   ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานของตลาดสดให้เป็นพื้นที่ สะอาด ถูกสุขอนามัย ปลอดภัยต่อ
ประชาชน ผู้มาใช้บริการ 
  ๓ .๗   ส่งเสริม สนับสนุนการป้องการ ควบคุม ยับยั้งการเกิดโรคต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
  ๓ .๘   ส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างจิตส านึก ความตระหนักของประชาชน ให้
รู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากร และช่วยกันแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
  ๓.๙   ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีการปลุกต้นไม้ทดแทน อันเป็นการช่วยกันรักษาสมดุลทาง
ธรรมชาติ 

๔.)  นโยบายด้านสังคม การพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิต 
  ๔ .๑   จัดการหรือปรับปรุง ระบบการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการให้มีความ
รวดเร็ว ถูกต้อง ทั่วถึง และเป็นธรรม 
  ๔ .๒   ด าเนินการป้องป้องกัน แก้ปัญหา การทะเลาะวิวาท อาชญากรรมและยาเสพติด ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง  
  ๔ .๓   ส่งเสริม สนับสนุนงาน หรือกิจกรรมของกลุ่ม อปพร. ให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยขั้นพ้ืนฐาน เพื่อน าไปใช้ในการบริการประชาชน ตลอดจนการสร้างขวัญก าลังใจ ในการ
ท างานให้กับ กลุ่ม อปพร. 

๔.๔   ส่งเสริม สนับสนุนการแข่งขันกีฬา นันทนาการของกลุ่มองค์กร ประชาชน และเยาวชน 
๔.๕   ส่งเสริม สนับสนุน อาชีพเกษตรกรประสานงานงบประมาณ หรือให้ความร่วมม้ือหน่วยงาน

ด้าน การเกษตร เพ่ือพัฒนางานด้านการเกษตรให้กับประชาชน 
๔.๖   สร้างหรือปรับปรุง คลองส่งน้ าตามความเหมาะสม ที่จ าเป็นต่อการท าการเกษตรเพื่อด ารงชีพ 

และเสริมรายได้ให้กับประชาชน 
๔.๗   ส่งเสริม สนับสนุนการสูบน้ าเพื่อท านาปรัง ตามความเหมาะสม โดยไม่ให้เกิดสภาวะการขาด

แคลนน้ า และต้องยึดนโยบายของรัฐ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการด าเนินการ 
๔.๘   สร้างหรือปรับปรุงพนังก้ันน้ าเพื่อประโยชน์ ทางด้านการเกษตร หรือด้านอ่ืนที่เกิดประโยชน์

ต่อประชาชน 
๔.๙   ส่งเสริม สนับสนุน งานของกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพให้มีความรู้ ความเข้าใจในอาชีพของกลุ่ม 

ตลอดจนการศึกษาดูงาน เพ่ือน ามาพัฒนางานให้มีคุณภาพ 
๔.๑๐   ส่งเสริม สนับสนุน ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือกลุ่มศิลปินพื้นบ้านเพ่ือรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ 

วัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามที่สืบทอดกันมาให้คงอยู่ 
๕.) นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 

  ๕ .๑   ส่งเสริม สนับสนุน การเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการจัดการศึกษาใน 
โรงเรียนประถมศึกษา  



 

 

  ๕.๒   ส่งเสริม สนับสนุน ทุนการศึกษา ให้นักเรียนยากจน ด้อยโอกาส ให้ได้รับเพื่อเป็นการ
ช่วยเหลือ ด้านเศรษฐกิจครอบครัวของประชาชน 
  ๕ .๓   ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กได้ดื่มนมและอาหารกลางวันที่มีคุณภาพเพียงพอ ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และโรงเรียน ประถมศึกษา 
  ๕.๔   ส่งเสริม สนับสนุน การแข่งขันกีฬา นันทนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน
ประถมศึกษา 
  ๕ .๕   ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีครูสอนภาษาต่างประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมของประชาชน ให้เข้าสู่
สังคมอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๕ .๖   ส่งเสริม สนับสนุนการแข่งขันทางวิชาการ หรือพัฒนา๕ณธรรม/จริยธรรม ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และโรงเรียนประถม ศึกษา 
  ๕ .๗   ส่งเสริม สนับสนุน งานหรือกิจกรรมของวัด และส านักสงฆ์ ประสานงานงบประมาณจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานอื่นในการพัฒนากิจกรรมทางศาสนา 
  ๕ .๘   ส่งเสริม สนับสนุน งานหรือกิจกรรมด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ในการจัดงานเทศกาล 
ต่างๆ ที่ชาวต าบลส าราญจัดร่วมกัน 
            

๖.  ระบบการติดตามและประเมินผล   
  ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการติดตามแผนการปฏิบัติงาน
ตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ โดยมุ่งเน้นการติดตามการใช้ทรัพยากรให้เกิดความ
คุ้มค่า การติดตามความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานเพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ หรือหากมีปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้น จะได้แก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาที่เกิดข้ึนได้ทันท่วงที  และมีระบบการประเมินผล ที่เป็นตัวบ่งชี้ว่า
ผลจากการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  
มีความโปร่งใส  และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น 
  ๖.๑  การติดตามผล  (Monitoring)  เป็นการตรวจสอบ  ติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานว่า    
มีการใช้จ่ายงบประมาณ   การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ  เป็นไปอย่างเหมาะสม  และเกิดความคุ้มค่าเพียงไร   ซึ่งการ
ติดตามยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมการด าเนินงาน เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน หากเกิดผลกระทบ
หรือปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินงาน 
  ๖.๒  การประเมินผล  ( Evaluation)  เป็นการประเมินผลการด าเนินงานระหว่างด าเนินงาน และ
ด าเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว  เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานว่าบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  และน าผลที่ได้รับจาก
การประเมินไปใช้ในการแก้ไข  ปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  



 

 

ส่วนที่  ๓ 
วิธีการด าเนินงาน   

  เทศบาลต าบลส าราญ  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ )และท่ีแก้ไข 
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่  ๒  ซ่ึงประกาศใช้เมื่อวันที่  ๒๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  และเพ่ือให้การน าแผนพัฒนาท้องถิ่น
น าไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้จึงมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)   
พ.ศ. ๒๕๕๙ การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลต าบลส าราญ  ได้ด าเนินการ ติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลส าราญ  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมและสรุปผล
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลส าราญ  ในภาพรวมโดยมีข้ันตอนและวิธีด าเนินการ  ดังนี้ 

๑.  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  ๑.๑  การประเมินผลการด าเนินงานของ เทศบาลต าบลส าราญ ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  

๑.๒  การติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลส าราญ  การประเมินความพึงพอใจ 
ต่อผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑.๓  การประเมินความพึงพอใจ  ประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรมตามกิจกรรม/โครงการ
ตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบล  และประชาชนผู้เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลส าราญ  โดยก าหนดให้
มีการเก็บรวบรวมข้อมูลปีละ  ๒  ครั้ง   

๒.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร  ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้  คือประชาชนในเขตต าบล ส าราญ  จ านวนทั้งสิ้น
๗,๕๔๑  คน   
  กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการประเมินครั้งนี้ คือผู้เข้าร่วมการอบรมตามกิจกรรม/โครงการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลส าราญ   และประชาชนผู้เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลส าราญ  
โดยแยกเป็นการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ เทศบาลต าบลส าราญ ในภาพรวม   และราย
ยุทธศาสตร์   ดังนี้ 
  แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล
ส าราญในภาพรวม  โดยการสุ่มตัวอย่างจากประชากรในเขตต าบลส าราญ จ านวน  ๑๑  หมู่บ้าน จ านวน  ๓๐๐  ราย 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๓.  เครื่องมือที่ใช้   
 แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล   ประกอบไปด้วย 

๓.๑  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                            เป็นแบบท่ีใช้ในการประเมินตนเองในการจัดท าแผนยทุธศาสตรข์องเทศบาลต าบลในแต่ละครั้ง
ที่มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ โดยจะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง  หลังจากท่ี เทศบาลต าบล ได้ประกาศใช้
แผนยุทธศาสตร์แล้ว มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนา เทศบาลต าบลส าราญ  ว่า
ด าเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอนมากน้อยเพียงใด  

๓.๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
                            เป็นแบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินรายไตรมาส  และสามารถน า  
ไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ของ เทศบาลต าบล  ภายใต้แผนพัฒน าท้องถิ่นสี่ ปี  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและ รายงานผล
การด าเนินงานเป็นรายไตรมาส  

๓.๓  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑)  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  เป็นแบบประเมินตนเองโดยม ี

วัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้มกี าหนดระยะเวลาในการ
รายงานปีละ  ๒  ครั้ง   หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 

         ๒ ) แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในภาพรวม 
เพ่ือใช้ในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ที่เก่ียวข้อง ต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลในภาพรวม 

        ๓ )  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในแตล่ะ
ยุทธศาสตร์ เพ่ือใช้ในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ที่เก่ียวข้อง ต่อผลการด าเนินงานของ เทศบาลต าบลใน
แต่ละยุทธศาสตร์ 

๔.  วิธีการรวบรวมข้อมูล    
  ๔.๑  ติดตามผลการด าเนินงานของ เทศบาลต าบลตามแบบรายงาน    เพื่อวิเคราะห์และสรุปผลการ
ด าเนินงานในภาพรวมขององค์กร  
  ๔.๒  ลงพื้นที่ด าเนินการเพ่ือสังเกตการณ์  และเพ่ือพิจารณาผลการด าเนินงานจากสภาพแวดล้อม
ของสถานที่ด าเนินการ 
  ๔.๓    ประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรมตามกิจกรรม/โครงการตามแผนพัฒนา ของ
เทศบาลต าบล  และประชาชนผู้เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล 
  ๔.๔  รวบรวมข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจ  เพ่ือ ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 



 

 

๕.  ขั้นตอนการด าเนินงาน   
  ๕.๑  การขออนุมัติแผนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลต าบลประจ าปี พร้อมแผน
ด าเนินงานการติดตามและประเมินผลประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
  ๕.๒  การจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล  เพื่อก าหนด
แนวทาง   วิธีการในการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

๕.๓  การประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของ เทศบาล ต าบล   จะท าการ ประเมินและ
รายงานทุกครั้งหลังจากท่ีได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว  โดยจะเป็นการประเมินตนเอง    

๕.๔  การติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนา เทศบาลต าบลส าราญ
ประจ าปีงบประมาณ   ๒๕๖๑ 

๕.๕  การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตต าบล ส าราญ  ต่อผลการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลในภาพรวม   
  ๕.๖ รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลต าบลส าราญ  
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  น าเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ๕.๗ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลต าบล  เพื่อพิจารณาและ
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

๕.๘ รายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลต าบลส าราญ  ประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕๖๑ ต่อนายกเทศมนตรีต าบล    เพ่ือให้นายกเทศมนตรีต าบลส าราญเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลต าบล 

๕.๙ ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลต าบลส าราญ  ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑   ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม  ๒๕๖๑ 
 
 
 



ส่วนที่  ๔ 
ผลการด าเนินงาน   

 

  สรุปผลการติดตามผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนา ของเทศบาลต าบลส าราญ  ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑  เพ่ือรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงาน  ซึ่งได้จากการติดตามผลการด าเนินงาน การติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณ การประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผล
การด าเนินงานของเทศบาลต าบลมาสรุปเป็นภาพรวมผลการด าเนินงาน  เพ่ือน าเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการบริหารงานและทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้ 

๑.  การประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลส าราญ 

แบบที่ ๑   การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

ค าชี้แจง:เป็นแบบประเมินตนเองในเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท าการ
ประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว  
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น    
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแบบแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

  

ส่วนที่ ๒ การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๐. มีการก าหนดวิสัยทัศฯและภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของ
ท้องถิ่น 

  

๑๑. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

  

๑๒. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๑๓. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
   
๑๔. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   



๑๕. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๑๗. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๑๘. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 

๓.๒ การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

 ๑)  โครงการพัฒนาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
  เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดแนวทางให้ท้องถิ่นน าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.  ๒๕๖๐  – 
๒๕๖๒)  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  ๓   มาใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐  ดังนั้น ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  ๓  เป็นหลักในการพิจารณา  โดยแสดงข้อมูลให้เห็นจ านวนโครงการ
และงบประมาณที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี  (โดยเฉพาะโครงการที่มีเป้าหมายในการด าเนินการในปีงบประมาณ 
๒๕๖๐ ) เปรียบเทียบกับจ านวนโครงการและงบประมาณได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๐ และ
แสดงข้อมูลการด าเนินการและการใช้งบประมาณจริง  โดยแยกตามแนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบที ่๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 

ค าชี้แจง: เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนา ๓ ปี  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน
ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนเมษายน ๒๕๖๐ – ตุลาคม  
๒๕๖๐ 

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

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑.  ชื่อ เทศบาลต าบลส าราญ  อ าเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร 
๒.  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี   ๒๕๖๐ 

ส่วนที่  ๒  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี ( ๒๕๖๐–๒๕๖๒ )และเพิ่มเติมฉบับท่ี  ๓ 
๓. จ านวนโครงและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี ( ๒๕๖๐-๒๕๖๒)เพิ่มเติมฉบับที่  ๓ 
 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 
จ านวน งบ จ านวน งบ จ านวน งบ จ านวน งบ 
โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ 

  1. ด้านโครงสร้าง 
      พ้ืนฐาน 

200 98,237,000 200 69,535,000 200 
 

68,885,000 600 236,657,000 

  2. การพัฒนา
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และเสริมสร้าง
เศรษฐกิจฐานราก 

85 19,498,240 84 19,214,940 84 19,214,940 253 57,928,120 

  3. การพัฒนาสังคม
อยู่เย็นเป็นสุข 

32 20,888,000 32 20,916,000 32 20,888,000 96 62,692,000 

4. การพัฒนาการวาง
แผนการส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรม
และการท่องเท่ียว 

11 19,500,000 14 23,634,000 9 12,750,000 34 55,884,000 

5. การพัฒนาการ
บริหารจัดการและ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 

11 1,490,000 11 1,490,000 11 1,490,000 33 4,470,000 

6.การพัฒนาการ
ส่งเสริมศาสนา 
อนุรักษ์
ศิลปะวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

5 258,000 5 258,000 5 258,000 15 774,000 

 
 



ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 
จ านวน งบ จ านวน งบ จ านวน งบ จ านวน งบ 
โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ 

7.การพัฒนาการ
บริหารจัดการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

72 4,664,100 39 2,593,800 39 2,593,800 150 9,851,700 

8.การพัฒนาส่งเสริม
พัฒนาประชาธิปไตย
และกระบวนการ
ประชาสังคม 

4 520,000 4 310,000 4 310,000 12 1,140,000 

รวม 420 165,055,340 389 137,951,740 384 126,389,740 1,193 429,396,820 
 
 
**หมายเหตุ   รวมจ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ปี  (พ.ศ. 2560  – 2562) และแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ.  2560-2562 ) และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี  3  



 

 

 

ส่วนที่   5 
สรุปผล   ปัญหา  และข้อเสนอแนะ 

1.  สรุปผล 
  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดู่ทุ่ง ประจ าปีงบประมาณ 2560  
เพ่ือรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดู่ทุ่งในภาพรวม การประมวลผล
การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดู่ทุ่ง ในภาพรวมและราย
ยุทธศาสตร์   โดยสรุปได้ดังนี้  
รายงานผลการด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  จากผลการด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลดู่ทุ่ง 
ได้ประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาปีงบประมาณ  2560ตั้งแต่เดือนตุลาคม  2559ถึงเดือน มีนาคม  2560 
ตามแผนยุทธศาสตร์จ านวนโครงการ  174โครงการ  เพ่ิมเติมตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 เพ่ิมเติม
ฉบับที่  1  จ านวน  24  โครงการ  สรุปรายละเอียดดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานจ านวนโครงการทั้งหมด  61  โครงการ  
โครงการที่ได้ด าเนินการ 11โครงการคิดเป็นร้อย18.32 

2. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต จ านวนโครงการทั้งหมด  34  โครงการ  โครงการ 
ที่ได้ด าเนินการ 2โครงการคิดเป็นร้อย5.88 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมและวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม 
จ านวนโครงการทั้งหมด  43  โครงการ  โครงการที่ได้ด าเนินการ 1โครงการคิดเป็นร้อย2.36 

4. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก จ านวนโครงการทั้งหมด  1  โครงการ  โครงการ 
ที่ได้ด าเนินการ 1โครงการคิดเป็นร้อย100 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย จ านวนโครงการทั้งหมด  
9  โครงการ   โครงการที่ได้ด าเนินการ -โครงการคิดเป็นร้อย0.00 

6. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟู  พัฒนาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ านวน 
โครงการทั้งหมด  7  โครงการ  โครงการที่ได้ด าเนินการ -โครงการคิดเป็นร้อย0.00 

7. ยุทธศาสตร์การบริหารการจัดการที่ดีทุกภาคส่วนจ านวนโครงการทั้งหมด  13  โครงการ 
โครงการที่ได้ด าเนินการ 2โครงการคิดเป็นร้อย15.38 

จากการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดู่ทุ่งในภาพรวม   
มีจ านวนโครงการทั้งหมดรวม  174  โครงการ  สามารถด าเนินการได้จริง  17 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 9.77        
และโครงการทีย่ังไมด่ าเนินการอีก  157  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ   90.23ของโครงการที่ก าหนดไว้    
 
 
 
 

2.   ความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม 



 

 

 

  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดู่ทุ่ง  อ าเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยพันโท  ฐาปกรณ์  พันธ์เพ็ง
วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  พ.ศ. 2559ซึ่งส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.  
2560  ยังไม่ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  และจะด าเนินการในช่วงเดือนกันยายน  2560  
ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

ประชากรทั้งหมด  จ านวน  5,576  คน จากกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด  375  คน  มีวัตถุประสงค์  
เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของอบต.ดู่ทุ่ง  เพื่อทราบความต้องการ  ความ
คิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของอบต.ดู่ทุ่ง ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อ
คุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลดู่ทุ่งประชาชนมีความพึงพอใจต่องานบริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดู่ทุ่ง  พบว่าคุณภาพการให้บริการในภาพรวม  อยู่ในระดับดีมาก  คิดเป็นร้อยละ  84.42  
โดยความพึงพอใจด้านสาธารณสุขมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  88.25  รองลงมาคือด้านโยธา  คิดเป็นร้อยละ  
85.00  และน้อยที่สุดคือด้านการศึกษา  คิดเป็นร้อยละ  82.00  เมื่อพิจารณาเป็นด้าน ๆ  พบว่า  

1. ด้านสาธารณสุข  มีคุณภาพการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับดีมากที่สุด  คือ  มีการให้  
ความรู้ความเข้าใจในงานด้านสาธารณสุข  มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง  การให้บริการที่รวดเร็ว  

2. ด้านโยธา  มีคุณภาพการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับดีมากที่สุด  คือ  มีเจ้าหน้าที่คอย  
ให้บริการอย่างเพียงพอ  มีการปรับปรุง  บ ารุงรักษาถนนทางเดินเท้า  มีการพัฒนาเส้นทางคมนาคมและมีระบบ
ประปาและไฟฟ้าใช้งานอย่างท่ัวถึง  

3. ด้านการศึกษา มีคุณภาพการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับดีมากคือ ครูและบุคลากร  
ทางการศึกษาให้บริการที่ดีกับประชาชน  ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการสอน  มีนโยบายการจัดการศึกษาท่ีมี
ระบบชัดเจนโปร่งใส  มีความพร้อมในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานและมีความรู้ความสามารถในการบริหาร
จัดการ  

4. ด้านรายได้หรือภาษี  มีคุณภาพการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ท้องถิ่นมีการ  
พัฒนาและเจริญจากรายได้หรือภาษี  มีการประชาสัมพันธ์แผนการด าเนินงานให้ความรู้ก่อนด าเนินการ  การ
บริการครอบคลุมพ้ืนที่ความรับผิดชอบ  มีเจ้าหน้าที่บริการอย่างเพียงพอและบริการด้วยความเต็มใจ  

5. ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  มีคุณภาพการให้บริการในภาพรวมระดับมาก    คือ   
เจ้าหน้าที่มีความรู้มีประสบการณ์ในการให้ค าแนะน า  มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  มีการพัฒนากลุ่มอาชีพ
ช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนในท้องถิ่น  
  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

สรุปปัญหาและอุปสรรคในการติดตามผลแผนพัฒนา ประจ าปี  2560 

ปัญหาและอุปสรรค 

1. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีมีจ านวนมาก ไม่สอดคล้องกับงบประมาณของหน่วยงาน  
2. หน่วยงานไม่ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดไว้  มีการยกเลิก เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  
3. ขาดการบูรณาการหรือการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
4. การเบิกจ่ายงบประมาณบางกิจกรรม / โครงการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดตามแผนการ  
5. การด าเนินงานงบประมาณท่ีจ ากัดท าให้โครงการ/กิจกรรม  ที่ประชาชนได้เสนอไว้  ไม่สามารถตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนได้ท่ัวถึง 
6. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมไม่สอดคล้องกับงบประมาณท าให้การด าเนินงานไม่ถึงเป้าหมายท่ีวางไว้  
7. การแก้ไขปัญหางานตามโครงสร้างพ้ืนฐานไม่ทั่วถึง  แก้ปัญหาได้เฉพาะจุด  

 
ข้อเสนอแนะ 

1. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี   ควรมีความสัมพันธ์กับศักยภาพด้านงบประมาณของอบต. 
2. การใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินการจริงควรให้สอดคล้องกับงบประมาณท่ีตั้งไว้  
3. ควรมีการวางแผนและประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการให้ใกล้เคียงกับการด าเนินการจริง 
4. ให้แต่ละส่วนของหน่วยงานร่วมมือในการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม/ที่ตั้งไว้  สร้างความเข้าใจใน

การปฏิบัติงานเพ่ือลดความซ้ าซ้อนของงาน 
5. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร  เพื่อสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ  เพ่ิมพ้ืนที่สี

เขียวให้กับต าบลดู่ทุ่ง  เช่น ส่งเสริมการปลูกต้นไม้  พื้นที่สาธารณะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
6. ควรมีการปรับปรุง/ซ่อมแซม/ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เทียบเท่ากับโรงเรียนระดับอนุบาล  สร้าง

มาตรฐานทางการศึกษา  เพิ่มความม่ันใจให้กับผู้ปกครอง  ตลอดจนส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณภาพ  
7. ให้มีการเพิ่ม/ขยายช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้ทั่วถึงมากกว่าเดิม  คลอบคลุมทุก

พ้ืนที่  เพ่ือประชาชนจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการมากยิ่งข้ึน  
8. ให้มีการพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  และให้มีคุณภาพ  เช่น  การก่อสร้าง/

ปรับปรุงถนน  การสร้างร่องระบายน้ า  การแก้ไขปัญหาน้ าท่วม  ให้มีการแก้ไขปัญหาได้มีประสิทธิภาพ
เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน   

9. ในการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานควรส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับภาคประชาชน  ประชาชนเกิดความร่วมมือและเข้าใจอย่างทั่วถึง  

10. ให้แต่ละส่วนของหน่วยงานที่ด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามปฏิทินการด าเนินงาน  
ของแต่ละส่วน  เมื่อด าเนินงานเสร็จแล้วพร้อมกับรายงานผล  ปัญหาอุปสรรค  เพื่อน าเสนอผู้บริหาร 
เพ่ือทราบ  และเพ่ือเป็นข้อมูลเพื่อน าไปใช้ในการวางแผนต่อไป  


