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  ค าน า 

เทศบาลต าบลส าราญ โดยงานนโยบายและแผน ร่วมกับคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลส าราญ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลส าราญ คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลส าราญ ได้จัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลส าราญ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ 

รอบเดือนตุลาคมขึ้นเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลส าราญต่อสภาเทศบาลต าบลส าราญ 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลส าราญ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

การจัดท ารายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลส าราญ ฉบับนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือติดตามผล
การใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือรับทราบปัญหาความต้องการ อุปสรรคตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงาน มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงผลการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้การติดตาม
และประเมินผลจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญส าหรับผู้บริหารที่จะได้รับทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่าน
มา ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทางที่ผู้บริหารจะน าไป
ปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี 
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-๑- 

ส่วนที่ ๑ 

บทน า 

๑. ความเป็นมา 
การติดตามและประเมินผลถือว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการด าเนินงานพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความ
สอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางไว้เอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง 
เทศบาลต าบลส าราญ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่
ประชาชน จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท าแผนติดตามและประเมินผล เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย
เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มี
ความโปร่งใส ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งระบบการติดตามและประเมินผล นับเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วย
ให้เราทราบผลการด าเนินงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ต้องการมากน้อยเพียงใด การ
ด าเนินงานประสบผลส าเร็จมีประสิทธิภาพหรือไม่ ผลจากการติดตามและประเมินผลจะใช้เป็นข้อมูล
ในการปฏิบัติงานและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน ช่วยให้การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีทิศทางการพัฒนาที่ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
                     เทศบาลต าบลส าราญ จึงถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 
   การติดตามและประเมินผลจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญส าหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึง
ผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่
ได้จะเป็นแนวทางที่ผู้บริหารจะน าไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี 
 
 
 
 



-๒- 

๒.วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

๒.๑ เพ่ือติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินโครงการ 
๒.๒ เพ่ือติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ 

 ๒.๓ เพ่ือรับทราบผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึนจากการด าเนินงาน และความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลส าราญ 

๒.๔ เพ่ือรับทราบระดับผลส าเร็จในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลส าราญ 
๒.๕ เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรคตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน มาใช้เป็นแนวทางการแก้ไข 
ปรับปรุงผลการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๒.๖ สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือน าไปสู่การประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล
ต าบลส าราญว่าบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
๒.๗ เพ่ือใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นปีต่อไป  

๓. ขอบเขตการติดตามและประเมินผล 

ติดตามและประเมินผลกิจกรรม/โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลส าราญ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลส าราญ ๘ ด้าน ดังนี้ 

 ๓.๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

 ๓.๒ การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก 

 ๓.๓ การพัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 

 ๓.๔ การพัฒนาการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

 ๓.๕ การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

 ๓.๖ การพัฒนาการส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 ๓.๗ การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๓.๘ การพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

๔. ประชากรในการติดตามและประเมินผล 
 ประชาชนในเขตต าบลส าราญ  
๕. พื้นที่การติดตามและประเมินผล 
 ในเขตต าบลส าราญ  
๖. ระยะเวลาการติดตามและประเมินผล 

 ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑  



-๓- 

๗. นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ๗.๑ เทศบาลต าบล หมายถึง เทศบาลต าบลส าราญ 

 ๗.๒ คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลส าราญ  

 ๗.๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน หมายถึง เทศบาลต าบลส าราญ 

 ๗.๔ ประชากร หมายถึง ประชาชนในเขตต าบลส าราญ 

 ๗.๕ แผนพัฒนา หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 ๗.๖ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

 ๗.๗ โครงการพัฒนา หมายความว่า โครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๔- 

ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
หมวด ๒ การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ 
        มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้  
(๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
(๒) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
(๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
(๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
(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) กาส่งเสริมกีฬา 
(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 โรงมหรสพและสาธารณสถาน
อ่ืนๆ 

 

 

 

 

 



-๕- 

(๒๔) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๒๕) การผังเมือง 
(๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
(๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
(๒๘) การควบคุมอาคาร 
(๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อยการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
(๓๑) กิจการอื่นใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
 ๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๒๙ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และใช้ข้อความ
ต่อไปนี้แทน 

 ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกข้อความใน (๓) ของข้อ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

 “(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 

 ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความใน (๕) ของข้อ ๓๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี” 

 

 



-๖- 

          ค าสัง่เทศบาลต าบลส าราญที ่๑๘๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลส าราญ ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลส าราญ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

                          ๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
๓. โครงสร้างการบริหารงานบุคคลส่วนราชการของเทศบาบต าบลส าราญ 
เทศบาลต าบลส าราญมีโครงสร้างกระบวนการบริหารงานบุคคล แบ่งหน่วยการบริหารงานบุคคลออกเป็น ๑ 
ส านัก ๕ กอง ประกอบด้วย 

๑) ส านักปลัดเทศบาล 
๒) กองคลัง 
๓) กองช่าง 
๔) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๕) กองส่งเสริมการเกษตร 
๖) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๗- 
๔.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๔) และเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑  
              วิสัยทัศนก์ารพัฒนาของเทศบาลต าบลส าราญ 
“ส าราญเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา ชาวประชาเป็นสุข” 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลส าราญ มีดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานการพัฒนา 

๑. พัฒนาการคมนาคมและขนส่ง 
๒. พัฒนาการสาธารณูปโภคและแหล่งน้ า 
๓. พัฒนาการผังเมืองและควบคุมอาคาร 

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

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 

แผนงานการพัฒนา 

 ๑. พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

           ๒. พัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

           ๓. พัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวแผนงานการ
พัฒนา 

๑. พัฒนาการส่งเสริมพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

 

 

 

 

 



 

-๘- 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมแผนงานพัฒนา 

 ๑. พัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ  

   ๒. พัฒนาการจัดการที่สาธารณะประโยชน์  

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

     แผนการพัฒนา 

๑. พัฒนาการส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แผนการพัฒนา 

๑. พัฒนา ทต.โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
๒. พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของบุคลากรในหน่วยงาน 
๓. พัฒนาการส่งเสริมการให้บริการหน่วยงานภาครัฐ ประชาคม และองค์กรของประชาชน  

๘. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
แผนงานการพัฒนา 

           ๑. พัฒนาส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

            ๒. พัฒนาส่งเสริมและพัฒนากระบวนการประชาสังคม 
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๕.นโยบายการบริหารงานของนายกเทศมนตรีต าบลส าราญ 

        ๑.) ด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 

๑.๑ ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในส านักงานเทศบาล และประชาชนในเขตเทศบาลต าบลส าราญมีความรู้ 
ความเข้าใจการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

                   ๑.๒ บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เน้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและกลุ่มองค์กรต่างๆทุกภาคส่วน 

                   ๑.๓ บริหารงานแบบกระจายอ านาจมอบหมายงานให้ฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน โดยให้
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

                   ๑.๔ บริหารงานแบบผู้รับใช้และให้บริการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับบริการ
ที่รวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม 

                   ๑.๕ บริหารจัดงานงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้ครอบคลุมทุกด้านทุกเขตบริการ ของ
เทศบาลต าบลส าราญ 

                   ๑.๖ ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้น าชุมชน ในการพัฒนางาน
หรือการจัดกิจกรรมภายในหมู่บ้านและชุมชน 

                   ๑.๗ ด าเนินการจัดเก็บภาษีรายได้ ตามที่ระเบียบ กฎหมายก าหนด อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง
ทั่วถึงและเป็นธรรม 

                   ๑.๘ ประสานงบประมาณจากภาครัฐ หรือองค์กรอื่นเพ่ือให้มีการพัฒนางานของเทศบาลต าบล
ส าราญเกิดความคล่องตัว สนองต่อความต้องการของประชาชน 

๒.) นโยบายด้านสาธารณูปโภค และโครงสร้างพ้ืนฐาน 

         ๒.๑ สร้างหรือปรับปรุง ถนนทางสัญจร ตามสภาพการใช้งานตามความจ าเป็น หรือความต้องการของ
ประชาชน 

 ๒.๒ ติดตั้งหรือปรับปรุงระบบไฟฟ้า/ประปา สาธารณะอย่างทั่วถึงเพียงพอ โดยค านึงถึงประโยชน์ที่
เกิดกับประชาชนให้มากที่สุด 

๒.๓ จัดท าหรือปรับปรุงระบบการระบายน้ า ตามถนนสายต่างๆ ที่ยังมีปัญหาเก่ียวกับการระบายน้ า
ในหมู่บ้านหรือชุมชน 

๒.๔ สร้างหรือปรับปรุง สวนสาธารณะ ที่ออกก าลังกายที่พักผ่อนหย่อนใจ ในหมู่บ้านหรือชุมชนที่มี
ความพร้อม 



-๑๐- 

๓.) นโยบายด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม  

         ๓.๑ ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี สามารถเข้าถึงสถานบริการ ด้านสาธารณสุขของรัฐได้
รวดเร็ว เน้นการดูแลเป็นพิเศษส าหรับผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ  

๓.๒ ส่งเสริม สนับสนุนงานหรือกิจกรรมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในต าบลส าราญ 

          ๓.๓ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่ม อสม. ทุกหมู่บ้าน ประสานงบประมาณจากหน่วยงานด้าน
สาธารณสุข พัฒนากลุ่ม อสม. ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในงานบริการด้านสุขภาพอนามัยเบื้องต้นให้กับ
ประชาชน 

         ๓.๔ จัดหารถขนขยะหรือสถานที่ทิ้งขยะ/ถังขยะ ปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูลฝอยให้ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่ เน้นความสะอาดปลอดภัยห่างไกลโรค ให้กับประชาชน 

        ๓.๕ ส่งเสริม สนับสนุนการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ (แอโรบิค) ในกลุ่มองค์กร ประชาชนและเยาวชน 

         ๓.๖ ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานของตลาดสดให้เป็นพื้นที่ สะอาด ถูกสุขอนามัย ปลอดภัยต่อ
ประชาชน ผู้มาใช้บริการ 

         ๓.๗ ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกัน ควบคุม ยับยั้งการเกิดโรคต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

         ๓.๘ ส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างจิตส านึก ความตระหนักของประชาชนให้รู้จัก
การอนุรักษ์ทรัพยากร และช่วยกันแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

          ๓.๙ ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีการปลูกต้นไม้ทดแทน อันเป็นการช่วยกันรักษาสมดุลทางธรรมชาติ 

๔.) นโยบายด้านสังคม การพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิต  

 ๔.๑ จัดการหรือปรับปรุง ระบบการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง 
ทั่วถึง และเป็นธรรม 

 ๔.๒ ด าเนินการป้องกัน แก้ปัญหา การทะเลาะวิวาท อาชญากรรมและยาเสพติด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง 
                      ๔.๓ ส่งเสริม สนับสนุนงาน หรือกิจกรรมของกลุ่ม อปพร. ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขั้นพ้ืนฐาน เพื่อน าไปใช้ในการบริการประชาชน ตลอดจนการสร้างขวัญ
ก าลังใจ ในการท างานให้กับกลุ่ม อปพร.  
                      ๔.๔ ส่งเสริม สนับสนุนการแข่งขันกีฬา นันทนาการของกลุ่มองค์กร ประชาชน และเยาวชน 
                      ๔.๕ ส่งเสริม สนับสนุน อาชีพเกษตรกรประสานงานงบประมาณ หรือให้ความร่วมมือ
หน่วยงานด้านการเกษตร เพ่ือพัฒนางานด้านการเกษตรให้กับประชาชน 
                      ๔.๖ สร้างหรือปรับปรุง คลองส่งน้ าตามความเหมาะสม ที่จ าเป็นต่อการท าการเกษตรเพื่อ
ด ารงชีพและเสริมรายได้ให้กับประชาชน 



-๑๑- 

๔.๗ ส่งเสริม สนับสนุนการสูบน้ าเพื่อท านาปรัง ตามความเหมาะสม โดยไม่ให้เกิดสภาวะการขาดแคลนน้ า 
และต้องยึดนโยบายของรัฐ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการ 

                         ๔.๘ สร้างหรือปรับปรุงพนังก้ันน้ าเพื่อประโยชน์ ทางด้านการเกษตร หรือด้านอ่ืนที่เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชน 

                         ๔.๙ ส่งเสริม สนับสนุน งานของกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพให้มีความรู้ ความเข้าใจในอาชีพ
ของกลุ่มตลอดจนการศึกษาดูงาน เพ่ือน ามาพัฒนางานให้มีคุณภาพ 

                         ๔.๑๐ ส่งเสริม สนับสนุน ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือกลุ่มศิลปินพื้นบ้านเพ่ือรักษาไว้ซึ่ง
เอกลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามที่สืบทอดกันมาให้คงอยู่  

๕.) นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 

                          ๕.๑ ส่งเสริม สนับสนุน การเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการจัด
การศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา 

                          ๕.๒ ส่งเสริม สนับสนุน ทุนการศึกษา ให้นักเรียนยากจน ด้อยโอกาส ให้ได้รับเพื่อเป็น
การช่วยเหลือ ด้านเศรษฐกิจครอบครัวของประชาชน 

                          ๕.๓ ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กได้ดื่มนมและอาหารกลางวันที่มีคุณภาพเพียงพอ ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนประถมศึกษา 

                          ๕.๔ ส่งเสริม สนับสนุน การแข่งขันกีฬา นันทนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน
ประถมศึกษา 

                          ๕.๕ ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีครูสอนภาษาต่างประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมของ
ประชาชน ให้เข้าสู่สังคมอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

                          ๕.๖ ส่งเสริม สนับสนุนการแข่งขันทางวิชาการ หรือพัฒนาคุณธรรม/จริยธรรม ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนประถมศึกษา 

                          ๕.๗ ส่งเสริม สนับสนุน งานหรือกิจกรรมของวัด และส านักสงฆ์ ประสานงาน
งบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานอื่นในการพัฒนากิจกรรมทางศาสนา 

                          ๕.๘ ส่งเสริม สนับสนุน งานหรือกิจกรรมด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ในการจัดงาน
เทศกาลต่างๆท่ีชาวต าบลส าราญจัดร่วมกัน 

 

 

 



-๑๒- 

๖. ระบบการติดตามและประเมินผล 

            ระบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน เปน็การติดตามแผนการ
ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ โดยมุ่งเน้นการติดตามการใช้ทรัพยากร
ให้เกิดความคุ้มค่า การติดตามความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานเพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
หรือหากมีปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน จะได้แก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาที่เกิดข้ึนได้ทันท่วงที และมีระบบการ
ประเมินผลที่เป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น 

                           ๖.๑ การติดตาม ( Monitoring) เป็นการตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินงานว่ามีการใช้จ่ายงบประมาณ การใช้ทรัพยากรต่างๆ เป็นไปอย่างเหมาะสม และเกิดความคุ้มค่า
เพียงไร ซึ่งการติดตามยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมการด าเนินงาน เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบัติงาน หากเกิดผลกระทบหรือปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินงาน 

                           ๖.๒ การประเมินผล ( Evaluation) เป็นการประเมินผลการด าเนินงานระหว่าง
ด าเนินงาน และด าเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อประเมินผลการด าเนินงานว่าบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
และน าผลที่ได้รับจากการประเมินไปใช้ในการแก้ไข ปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-๑๓- 

ส่วนที่ ๓ 

                            วิธีการด าเนนิงาน 

                    เทศบาลต าบลส าราญ ไดด้ าเนนิการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และ
ที่เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐  ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
เพ่ือให้การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นน าไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้จึงมีการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลส าราญ ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาของเทศบาลต าบลส าราญ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมและสรุปผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลส าราญ ในภาพรวมโดยมีข้ันตอนและวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 

๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
       ๑.๑ การประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลส าราญ ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 

 ๑.๒ การติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลส าราญ การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๑.๓ การประเมินความพึงพอใจ ประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรมตามกิจกรรม/โครงการตาม
แผนพัฒนาเทศบาลต าบล และประชาชนผู้เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลส าราญ โดย
ก าหนดให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง 
๒. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
            ประชากร ประชากรที่ใช้ประเมินครั้งนี้ คือประชาชนในเขตต าบลส าราญ จ านวนทั้งสิ้น ๗,๕๔๑ คน 
กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ประเมินครั้งนี้ คือผู้เข้ารับการอบรมตามกิจกรรม/โครงการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลส าราญ และประชาชนผู้เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลส าราญ โดย
แยกเป็นการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลส าราญในภาพรวม และราย
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลส าราญใน
ภาพรวม โดยการสุ่มตัวอย่างจากประชากรในเขตต าบลส าราญ จ านวน ๑๑ หมู่บ้าน จ านวน ๓๐๐ ราย 

 

 

 

 

 



 

-๑๔- 

๓. เครื่องมือที่ใช ้
 แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล ประกอบไปด้วย 
๓.๑ แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                 เป็นแบบท่ีใช้ในการประเมินตนเองในการจัดท าแผนยทุธศาสตรข์องเทศบาลต าบลในแตล่ะครัง้ท่ี
มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากท่ีเทศบาลต าบลได้
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ต าบลส าราญ ว่าด าเนินการครบถ้วนทุกข้ันตอนมากน้อยเพียงใด 

๓.๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เป็นแบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส และสามารถน าไปใช้ในการ
ติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ของเทศบาลต าบล ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานเป็นรายไตรมาส 

๓.๓ แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                      ๑.) แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป้นแบบประเมินตนเองโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้มีก าหนด
ระยะเวลาในการรายงานปีละ ๒ ครั้ง หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 

                       ๒.) แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาพรวมเพ่ือใช้ใน
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ที่เก่ียวข้อง ต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลในภาพรวม 

                       ๓.) แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่
ละยุทธศาสตร์ เพื่อใช้ในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ที่เก่ียวข้อง ต่อผลการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลในแต่ละยุทธศาสตร์ 

๔. วิธีการรวบรวมข้อมูล 

                    ๔.๑ ติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลตามแบบรายงาน เพ่ือวิเคราะห์และสรุปผล
การด าเนินงานในภาพรวมขององค์กร 

                    ๔.๒ ลงพื้นที่ด าเนินการเพ่ือสังเกตการณ์ และเพ่ือพิจารณาผลการด าเนินงานจาก
สภาพแวดล้อมของสถานที่ด าเนินการ 

                    ๔.๓ ประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรมตามกิจกรรม/โครงการตามแผนพัฒนาของ
เทศบาลต าบล และประชาชนผู้เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล 



-๑๕- 

 ๔.๔ รวบรวมข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจ เพื่อประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

๕. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 ๕.๑ การขออนุมัติแผนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลประจ าปีพร้อม
แผนด าเนินงานการติดตามและประเมินผลประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 ๕.๒ การจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล เพื่อ
ก าหนดแนวทาง วิธีการในการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 ๕.๓ การประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบล จะท าการประเมินและ
รายงานทุกครั้งหลังจากท่ีได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว โดยจะเป็นการประเมินตนเอง 

 ๕.๔ การติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลส าราญ
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 ๕.๕ การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตต าบลส าราญ ต่อผลการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลในภาพรวม 

 ๕.๖ รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลส าราญ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ น าเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 ๕.๗ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล เพื่อพิจารณา
และสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

 ๕.๘ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลส าราญ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ ต่อนายกเทศมนตรีต าบล เพื่อให้นายกเทศมนตรีต าบลส าราญเสนอต่อคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลต าบล 

 ๕.๙ ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลส าราญ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 



-๑๖- 

ส่วนที่ ๔  

ผลการด าเนินงาน 

 สรุปผลการติดตามผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลส าราญ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ เพ่ือรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงาน ซึ่งได้จากการติดตามผลการด าเนินงาน การติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ การประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลมาสรุปเป็นภาพรวมผลการด าเนินงาน เพื่อน าเสนอต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารงานและทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

๑. การประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลส าราญ  

 

 

ค าชี้แจง: เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท าการ
ประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากท่ีองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

ประเด็นการประเมิน มีการด าเนินการ ไม่มีการด าเนินการ 
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
๑.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
๒.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
๓.มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ √  
๔.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
๕.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
๖.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแบบแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

√  

ส่วนที่ ๒ การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
๗.มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล √  
๘.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน √  
๙.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น ( SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น  

√  

๑๐.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

√  

๑๑.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

√  

๑๒.มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน √  
๑๓.มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น √  

 

แบบที่ ๑ การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  



-๑๗- 

ประเด็นการประเมิน มีการด าเนินการ ไม่มีการด าเนินการ 
๑๔. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาและแนวทางพัฒนา √  
๑๕.มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด √  
๑๖.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา √  
๑๗.มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ √  
๑๘.มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ √  

 

๓.๒ การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑.) โครงการพัฒนาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

     เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดแนวทางให้ท้องถิ่นน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๔) และท่ีเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนั้น ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาจึงใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) และท่ีเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. 
๒๕๖๐ เป็นหลักในการพิจารณา โดยแสดงข้อมูลให้เห็นจ านวนโครงการและงบประมาณที่ได้บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และท่ีเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ (โดยเฉพาะ
โครงการที่มีเป้าหมายในการด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๑) เปรียบเทียบกับจ านวนโครงการและ
งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๑ และแสดงข้อมูลการด าเนินการและการใช้
งบประมาณจริง โดยแยกตามแนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๑๘- 

ส่วนที่ ๕ 

สรุปผล ปัญหา และข้อเสนอแนะ 

๑.สรุปผล 

 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลส าราญ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
เพ่ือรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเทศบาลต าบลส าราญ ในภาพรวมการประมวลผลการ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลส าราญ ในภาพรวมและราย
ยุทธศาสตร์ โดยสรุปได้ ดังนี้ 

รายงานผลการด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 จากผลการด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลส าราญได้
ประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. - ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และท่ีเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๑ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และท่ีเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมจ านวนโครงการที่ด าเนินการจัดท า
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๑๑๕ โครงการ สรุปรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๑๙- 

โครงการที่เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 ดังนี้ 

ล าดับที่ รายการ งบประมาณ จ่ายเงินแล้ว คงเหลือ หมายเหตุ 
1. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 40,000 0 40,000  
2. ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี 10,000 800 9,200  
3. โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย 20,000 0 20,000  
4. โครงการจัดท าวารสารส าราญสัมพันธ์ 60,000 60,000 0  
5. โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านข้อมูลข่าวสาร 

ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540  
20,000 0 20,000  

6. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร ของสมาชิกสภา
คณะผู้บริหารและบุคลากร ทต.ส าราญ 

320,000 212,900 107,100  

7. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน 

20,000 19,614 386  

8. โครงการร่วมต้านทุจริตร่วมปลูกจิตส านึก
คุณธรรม/จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล 

20,000 720 19,280  

9. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและทัศนคติที่ดี
ต่อการท างานอย่างมีสุขและยั่งยืน 

20,000 20,000 0  

10. โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการ
ด าเนินการทางวินัยแก่บุคลากรในอปท. 

20,000 0 20,000  

11. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

22,000 22,000 0  

12. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาว
ด า ชนิด Network แบบที่ 1(27 หน้า/นาท)ี 

7,900 7,900 0  

13. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 14,000 14,000 0  
14. โต๊ะท างานไม้ 6,800 6,800 0  
15. เก้าอ้ีท างาน 2,900 2,900 0  
16. รายจ่ายอื่น 25,000 25,000 0  
17. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ช่วงเทศกาลปีใหม่ 
50,000 18,741 31,259  

18. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

50,000 19,604 30,396  

 

 

 



-๒๐- 

ล าดับที่ รายการ งบประมาณ จ่ายเงินแล้ว คงเหลือ หมายเหตุ 
19. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 
20,000 0 20,000  

20. โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

20,000 19,590 410  

21. โครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

70,000 68,240 1,760  

22. โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
1669 

450,000 411,775 38,225  

23. โครงการส่งเสริมความรู้การรับมือกับสา
ธารณภัย 

25,000 0 25,000  

24. เครื่องรับ - ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิด
ประจ าที่ ขนาด 10 วัตต์ 

28,000 27,500 500  

25. เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือ
ถือ ขนาด 5 วัตต์ 

24,000 23,000 1,000  

26. โครงการต่อเติมอาคารงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

70,000 70,000 0  

27. โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและศึกษาดูงาน 

320,000 207,100 112,900 
 

 

28. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 90,000 89,187 813  
29. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เด็ก สตรี เพื่อยุติความรุนแรงในครอบครัว 
20,000 19,820      180  

30. โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

20,000 9,860 10,140  

31. โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน 

10,000 10,000 0 โอนลดครั้งที่
5/61 10,000 

32. โครงการส่งเสริมและรณรงค์ให้ความรู้แก่
ประชาชนในการมีส่วนร่วมทางการเมืองการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

20,000 0 20,000  

33. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
แก่คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/
พนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป 

20,000 0 20,000  

34. โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

150,000 109,500 20,500 โอนลดครั้งท่ี 
11/61 20,000 

35. โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่เพ่ือจัดเก็บ
ภาษีและประชาสัมพันธ์ 

20,000 20,000 0 โอนลดครั้งที่
11/61 20,000 

 



-๒๑- 

ล าดับที่ รายการ งบประมาณ จ่ายเงินแล้ว คงเหลือ หมายเหตุ 
36. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED 

ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1 
15,800 15,800 0  

37. อุดหนุน อบต. เขื่องค าตามโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการอ านวยการของศูนย์
รวมข้อมมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง 

15,000 15,000 0 แก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 1  15,000 

38. ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน 30,000 0 30,000  
39. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (คสล.) บ้านเชียงหวาง หมู่ที่ 9 
สายจากบ้านนายสมร ไปอาสา 

200,000 200,000 0 แก้ไขช่วงที่ 1 กว้าง 3 เมตร 
ยาว 100 เมตร หนา 0.15 
ช่วงที่ 2 กว้าง 3 เมตร ยาว 
14 ม. 0.15 ม. 

40. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบลส าราญ 

370,000 368,500 1,500  

41. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) บ้านบาก หมู่ที่ 11 

300,000 242,000 58,000 ช่วงที่ 14x 66 ม. ช่วงที่ 2 4 
x28 ม. 

42. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านบาก หมู่ที่ 8 สายถนน คสล.
เดิมไป 

100,000 99,500 500 กว้าง 4 ม.ยาว 43 ม. 
หนา 0.15 ม. 

43. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) บ้านเชียงหวาง หมู่ที่ 9 
สายจากถนนคสล.เดิมไปวัดป่าสว่างเชียง
หวาง 

100,000 99,000 
 

1,000 แก้ไขขนาด 3 ม. ยาว 57 ม. 
หนา 0.15 ม. 171 ตาราง
เมตรเป็นขนาด 4 ม. ยาว 
43 ม. หนา 0.15 ม. 172 

ตารางเมตร 
44. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก(คสล.) บ้านเชียงหวาง หมู่ที่ 9 
สายจากบ้านนายทองใส 

200,000 99,000 1,000 แก้ไข 5 เมตร จาก 69 ม. 
หนา 0.15 ม. 345 ตาราง
เมตร เป็น 4 เมตร 86 ม. 
หนา 0.15 ม. 344 ตาราง

เมตร 
45. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก(คสล.) บ้านเชียงหวาง หมู่ที่ 9 
สายไปในวัดป่าสว่างเชียงหวาง 

100,000 99,000 1,000 กว้าง 3 ม. ยาว 114 ม. 
หนา 0.15 ม. 342 

ตารางเมตร 
46. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (คสล.) บ้านบาก หมู่ที่ 8 
200,000 199,000 1,000 กว้าง 3 ม. ยาว114 ม. 

หนา 0.15 ม. 
47. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก(คสล.) บ้านบาก หมู่ที่ 8 สายจาก
นานายบุญเหลือ อุตอามาตย์ 

100,000 99,500 500 กว้าง 4 ม.ยาว 43 ม. 
หนา 0.15 ม. 

 

 



-๒๒- 

ล าดับที่ รายการ งบประมาณ จ่ายเงินแล้ว คงเหลือ หมายเหตุ 
48. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(คสล.) บ้านบาก หมู่ที 8 สาย 
ถนน คสล.เดิม 

200,000 199,000 1,000 กว้าง 4 ม.  
ยาว 86 ม.  
หนา 0.15 ม.  

49. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) บ้านส าราญ หมู่ที่ 2 

100,000 99,000 1,000 5 x 35 ม. 
หนา 0.15 ม. 

50. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) บ้านส าราญ หมู่ที่ 1 

200,000 199,500 500 4 x 86 ม.         
หนา 0.15 ม. 

51. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) บ้านส าราญ หมู่ที่ 1 สายจากบ้าน
นายทวีสุข 

200,000 199,000 1,000 กว้าง 4 ม. 
ยาว 86 ม. 

52. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) บ้านส าราญ หมู่ที่ 1 สายถนน คสล. 
เดิม 

200,000 199,000 1,000 กว้าง 5 ม. 
ยาว 69 ม. 
หนา 0.15 ม. 

53. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 200,000 199,500 500 กว้าง 4 ม. 
54. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังบ้าน

หนองนางตุ้ม หมู่ที่ 6  
100,000 99,500 500 กว้าง 3 ม.  

ยาว 80 ม. 
หนา 1 ม. 

55. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังบ้านหัว
ค า หมู่ที่ 4 ไปวัดพระธาตุเก่า 

100,000 99,500 500 กว้าง 3 ม.  
ยาว 80 ม. 
 หนา 1 ม. 

56. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกบ้าน
หนองนางตุ้ม หมู่ที่ 6 

265,000 264,000 1,000 ถนนกว้าง 4 ม. 
ยาว 100 ม. 

57. โครงการก่อสร้างติดตั้งฝาปิดตะแกรงเหล็ก
รางระบายน้ า บ้านบ่อ หมู่ที่ 10 

200,000 199,000 1,000 รางระบายน้ า 
กว้าง 0.40 ม. 
ยาว 1.30 ม. 

58. โครงการก่อสร้างติดตั้งฝาปิดตะแกรงเหล็ก
รางระบายน้ า บ้านบ่อ หมู่ที่ 10 จากถนน
แจ้งสนิท 

100,000 99,000 1,000 กว้าง 0.40 ม. 
ยาว 65 ม. 

59. โครงการก่อสร้างติดตั้งฝาปิดตะแกรงเหล็ก
รางระบายน้ า บ้านบ่อ หมู่ที่ 3  

150,000 149,500 500 กว้าง 0.40 ม.
ยาว 97 ม.  

60. โครงการก่อสร้างติดตั้งฝาปิดตะแกรงเหล็ก
รางระบายน้ า บ้านบ่อ หมู่ที่ 3 จากบ้านนาย
ค าโพธิ์ 

150,000 149,500 500 กว้าง 0.40 ม. 
ยาว 97 ม. 

61. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด 
คสล. บ้านหนองนางตุ้ม หมู่ที่ 6 จากบ้าน
นายสุข ราชณุวงษ์  

135,000 134,500 500 กว้าง 0.40 ม. 
ลึก 0.40 ม. 
ยาว 122 ม. 

 



-๒๓- 

ล าดับที ่ รายการ งบประมาณ จ่ายเงินแล้ว คงเหลือ หมายเหตุ 
62. ตู้เหล็ก 2 บาน 5,500 5,500 0  
63. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบที่ 

1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
22,000 22,000 0  

64. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) 

4,300 4,300 0  

65. เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800VA 2,800 2,800 0  
66. โครงการป้องกันและก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า 50,000 50,000 0 โอนเพิ่มครั้งที่ 

6/61 (10,000) 
67. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 180,000 173,150 6,850 โอนเพิ่มครั้งท่ี 

19/61 (80,000)       
68. โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ประชาชนตาม

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 
20,000 0 20,000  

69. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกลุ่ม
เสี่ยงด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

10,000 9,850 150  

70. โครงการส าราญเมืองสะอาด 70,000 69,250 750  
71. โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพประชาชน 20,000 20,000 0  
72. อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสว่าง 100,000 100,000 0 โอนลดครั้งท่ี 

14/61 100,000 
73. อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอ าเภอ

เมืองยโสธร 
100,000 100,000 0 โอนลดครั้งท่ี 

14/61 100,000 

74. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 40,000 0 40,000  
75. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ

ศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด ทต.ส าราญ(ศปส.ทต.ส าราญ) 

30,000 30,000 0  

76. โครงการเข้าค่ายพุทธบุตรเด็กนักเรียนในเขตพ้ืนที่ 
3 โรงเรียน 

30,000 0 30,000  

77. โครงการฝึกอบรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ส าราญ 

20,000 0 20,000  

78. โครงการฝึกอบรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 6 ศูนย์ 

20,000 0 0 โอนลดครั้งที่ 3 
20,000 

79. โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
 

70,000 67,950 2,050 โอนเพิ่มครั้งที่ 3 
20,000 

80. ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 73,500 59,800 13,700  
81. ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยมงคลบ้าน

ส าราญ 
147,000 132,620 14,380  

82. ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านเชียงหวาง 151,900 135,540 16,360  



-๒๔- 

ล าดับ
ที ่

รายการ งบประมาณ จ่ายเงินแล้ว คงเหลือ หมายเหตุ 

83. ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนอง
นางตุ้ม 

73,500      54,380 19,120  

84. ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบาก 132,300 103,660 28,640  

85. ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านสว่าง 73,500 58,960 14,540  

86. ค่าสื่อการเรียนการสอยวัสดุการศึกษา 226,100 202,300 23,800  

87. ค่าอาหารเสริม (นม)โรงเรียนบ้านหนองนางตุ้มบาก
หัวค า, ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านส าราญ , 
ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง 

1,545,400 967,200 578,200  

88. ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านเชียง
หวาง 

64,480 11,182.60 53,297.40  

89. ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านสว่าง 31,200 3,558.10 27,641.90  

90. ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก           วัด
ชัยมงคลบ้านส าราญ 

62,400 8,132.80 5,4267.20  

91. ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก          วัด
บ้านบาก 

56,160 9,149.40 47,010.60  

92. ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก          วัด
บ้านหนองนางตุ้ม 

 31,200 4,574.70 26,625.30  

93. ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหัว
ค า 

31,200 5,591.30 25,608.70  

94. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอก-ภายในอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวค า 

30,000 30,000 0  

95. โครงการแข่งขันกีฬาต าบลส าราญต้านยาเสพติด 100,000 98,180 1,820  

96. โครงการประเพณีลอยกระทงต าบลส าราญ 50,000 20,690 29,310  

97. อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองยโสธรตาม
โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร 

6,000 6,000 0  

98. โครงการก าจัดผักตบชวาและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 

30,000 0 0 โอนลดครั้งท่ี 5/61 
30,000 

99. โครงการฝึกอบรมระบบกสิกรรมนอกสถานที่ 106,000 106,000 0 โอนเพิ่มครั้งท่ี 4/61 
56,000 

100. โครงการเฝ้าระวังและก าจัดศัตรูในนาข้าว 40,000 35,799 4,201 โอนลดครั้งท่ี   /61 
40,000  

101. เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียูพร้อมค่าติดตั้ง 

21,000 21,000 0  

102. โครงการรักษ์น้ า รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน 20,000 20,000 0  
 



-๒๕- 

ล าดับที่ รายการ งบประมาณ จ่ายเงินแล้ว คงเหลือ หมายเหตุ 
103. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก ( Ink 

Tank Printer)  
4,300 4,300 0  

104. เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800VA 2,800 2,800 0  
105. ค่าช าระหนี้เงินต้น 779,310 779,304.29 5.71  
106. ค่าช าระดอกเบี้ย 268,020 268,015.50 4.5  
107. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 297,740 291,146 6,594  
108. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,500,000 7,971,300 528,700  
109. เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,600,000   1,512,000 88,000  

110. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 78,000 60,000 18,000  
111. ส ารองจ่าย 400,000 73,948 326,052 โอนลดครั้งท่ี 

1/61  
100,000 

112. เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพต าบล (สปสช.) 150,000 150,000 0  

113. ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย 

45,330 45,320.18 9.82  

114. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลส าราญ 50,000 50,000 0  
115. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน

ท้องถิ่น (กบท.) 
583,010 583,010 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๒๖- 

สรุปปัญหาและอุปสรรคในการติดตามผลแผนพัฒนา ประจ าปี ๒๕๖๑ 

ปัญหาและอุปสรรค 

๑. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีจ านวนมาก ไม่สอดคล้องกับงบประมาณของ
หน่วยงานที่มีจ านวนจ ากัด 

๒. หน่วยงานไม่ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ มีการยกเลิก เพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลงโครงการ 

๓. การเบิกจ่ายงบประมาณบางกิจกรรม/โครงการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดตาม
แผนการด าเนินงาน 

๔. การด าเนินงานงบประมาณท่ีจ ากัดท าให้โครงการ/กิจกรรม ที่ประชาชนได้เสนอไว้ ไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ท่ัวถึง 

๕. การแก้ไขปัญหางานตามโครงสร้างพ้ืนฐานไม่ทั่วถึง แก้ปัญหาได้เฉพาะจุด 

ข้อเสนอแนะ 

๑. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ควรมีความสัมพันธ์กับศักยภาพด้านงบประมาณ
ของเทศบาล 

๒. การใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินการจริงควรให้สอดคล้องกับงบประมาณท่ีตั้งไว้ 
๓. ให้มีการเพิ่ม/ขยายช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้ทั่วถึงมากกว่าเดิม 

ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เพื่อประชาชนจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการมากยิ่งข้ึน 
๔. ให้มีการพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และให้มีคุณภาพ เช่น การ

ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน การสร้างระบายน้ า การแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ให้มีการแก้ไขปัญหา
ได้มีประสิทธิภาพเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

๕. ในการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานควรส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อ
สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับภาคประชาชน ประชาชนเกิดความร่วมมือและ
เข้าใจอย่างท่ัวถึง 

๖. ให้แต่ละหน่วยงานที่ด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามปฏิทินการด าเนินงาน
ของแต่ละส่วน เมื่อด าเนินงานเสร็จแล้วพร้อมกับรายงานผล ปัญหาอุปสรรค เพื่อน าเสนอ
ผู้บริหารเพ่ือทราบ และเพ่ือเป็นข้อมูลเพื่อน าไปใช้ในการวางแผนต่อไป 

 


