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ค าน า 
เทศบาลต าบลส าราญ โดยงานนโยบายและแผน ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลส าราญ 
คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลส าราญ ได้จัดท ารายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลส าราญ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ขึ้นเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลต าบลส าราญต่อสภาเทศบาลต าบลส าราญ พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลส าราญ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (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- 

ส่วนท่ี ๑ 

บทน า 

๑. ความเป็นมา 
การติดตามและประเมินผลถือว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการด าเนินงานพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่
ได้วางไว้เอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลต าบลส าราญ ในฐานะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชน จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท า
แผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้
เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วยเพื่อให้การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งระบบการติดตามและประเมินผล นับเป็นสิ่งที่มีความส าคัญ
อย่างยิ่งที่จะช่วยให้เราทราบผลการด าเนินงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ต้องการมากน้อยเพียงใด 
การด าเนินงานประสบผลส าเร็จมีประสิทธิภาพหรือไม่ ผลจากการติดตามและประเมินผลจะใช้เป็นข้อมูลใน
การปฏิบัติงานและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน ช่วยให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีทิศทางการพัฒนาที่ตรงต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
อย่างแท้จริง 
                     เทศบาลต าบลส าราญ จึงถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ (๕)  
การติดตามและประเมินผลจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญส าหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานใน
ช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทางที่ผู้บริหาร
จะน าไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี  

๒.วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

๒.๑ เพ่ือติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินโครงการ 

๒.๒ เพ่ือติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ 

๒.๓ เพ่ือรับทราบผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึนจากการด าเนินงาน และความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลส าราญ 
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 ๒.๔ เพ่ือรับทราบระดับผลส าเร็จในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลส าราญ 
๒.๕ เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรคตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน มาใช้เป็นแนวทางการแก้ไข 
ปรับปรุงผลการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ๒.๖ สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือน าไปสู่การประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลต าบลส าราญว่าบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
๒.๗ เพ่ือใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นปีต่อไป 

๓. ขอบเขตการติดตามและประเมินผล 

ติดตามและประเมินผลกิจกรรม/โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลส าราญ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
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 

 ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
๗. นิยามศัพท์เฉพาะ 

๗.๑ เทศบาลต าบล หมายถึง เทศบาลต าบลส าราญ 

๗.๒ คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลส าราญ  

๗.๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน หมายถึง เทศบาลต าบลส าราญ 
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๗.๔ ประชากร หมายถึง ประชาชนในเขตต าบลส าราญ 

๗.๕ แผนพัฒนา หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๗.๖ แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

๗.๗ โครงการพัฒนา หมายความว่า โครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 
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ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ 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 
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(๒๔) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๒๕) การผังเมือง 
(๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
(๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
(๒๘) การควบคุมอาคาร 
(๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อยการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
(๓๑) กิจการอื่นใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
 ๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกข้อความใน (๓) ของข้อ 
๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซ่ึง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “(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” 
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          ค าสัง่เทศบาลต าบลส าราญที ่๗๒๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑มิถุนายน ๒๕๖๓ 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
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
๓. โครงสร้างการบริหารงานบุคคลส่วนราชการของเทศบาลต 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 
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๔.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕) 
              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 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

           ๒. พัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

           ๓. พัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวแผนงานการ
พัฒนา 

๑. พัฒนาการส่งเสริมพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๙- 

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 หรือความ
ต้องการของประชาชน 

๒.๒ ติดตั้งหรือปรับปรุงระบบไฟฟ้า/ประปา สาธารณะอย่างทั่วถึงเพียงพอ โดยค านึงถึงประโยชน์ที่เกิดกับ
ประชาชนให้มากที่สุด 

๒.๓ จัดท าหรือปรับปรุงระบบการระบายน้ า ตามถนนสายต่างๆ ที่ยังมีปัญหาเก่ียวกับการระบายน้ าในหมู่บ้าน
หรือชุมชน 

๒.๔ สร้างหรือปรับปรุง สวนสาธารณะ ที่ออกก าลังกายที่พักผ่อนหย่อนใจ ในหมู่บ้านหรือชุมชนที่มีความ
พร้อม 

๓.) นโยบายด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม  

                    ๓.๑ ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี สามารถเข้าถึงสถานบริการ ด้านสาธารณสุข
ของรัฐได้รวดเร็ว เน้นการดูแลเป็นพิเศษส าหรับผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ  
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๓.๒ ส่งเสริม สนับสนุนงานหรือกิจกรรมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในต าบลส าราญ 

                      ๓.๓ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่ม อสม. ทุกหมู่บ้าน ประสานงบประมาณจาก
หน่วยงานด้านสาธารณสุข พัฒนากลุ่ม อสม. ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในงานบริการด้านสุขภาพอนามัยเบื้องต้น
ให้กับประชาชน 

                      ๓.๔ จัดหารถขนขยะหรือสถานที่ทิ้งขยะ/ถังขยะ ปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูลฝอยให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เน้นความสะอาดปลอดภัยห่างไกลโรค ให้กับประชาชน 

                      ๓.๕ ส่งเสริม สนับสนุนการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ (แอโรบิค) ในกลุ่มองค์กร ประชาชน
และเยาวชน 

                      ๓.๖ ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานของตลาดสดให้เป็นพื้นที่ สะอาด ถูกสุขอนามัย 
ปลอดภัยต่อประชาชน ผู้มาใช้บริการ 

                      ๓.๗ ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกัน ควบคุม ยับยั้งการเกิดโรคต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

                      ๓.๘ ส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างจิตส านึก ความตระหนักของ
ประชาชนให้รู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากร และช่วยกันแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

                      ๓.๙ ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีการปลูกต้นไม้ทดแทน อันเป็นการช่วยกันรักษาสมดุล
ทางธรรมชาติ 

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 ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และเพ่ือให้การน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นน าไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้จึงมีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลส าราญ ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาของเทศบาลต าบลส าราญ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 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 ๗,๕๑๘ 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 าบลในแต่
ละครั้งที่มีการจัดท 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 ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานเป็นรายไตรมาส 

๓.๓ แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

                         ๒.) แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
ภาพรวมเพ่ือใช้ในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ที่เก่ียวข้อง ต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลในภาพรวม 

                         ๓.) แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
แต่ละยุทธศาสตร์ เพ่ือใช้ในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ที่เก่ียวข้อง ต่อผลการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลในแต่ละยุทธศาสตร์ 

๔. วิธีการรวบรวมข้อมูล 

             ๔.๑ ติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลตามแบบรายงาน เพ่ือวิเคราะห์และสรุปผลการ
ด าเนินงานในภาพรวมขององค์กร 

             ๔.๒ ลงพื้นที่ด าเนินการเพ่ือสังเกตการณ์ และเพ่ือพิจารณาผลการด าเนินงานจากสภาพแวดล้อม
ของสถานที่ด าเนินการ 

             ๔.๓ ประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรมตามกิจกรรม/โครงการตามแผนพัฒนาของเทศบาล
ต าบล และประชาชนผู้เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล 

             ๔.๔ รวบรวมข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจ เพื่อประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

 

 



-๑๕- 

๕. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๕.๑ การขออนุมัติแผนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลประจ าปีพร้อมแผนด าเนินงานการ
ติดตามและประเมินผลประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

๕.๒ การจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเพ่ือก าหนดแนวทาง 
วิธีการในการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

๕.๓ การประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบล จะท าการประเมินและรายงานทุกครั้ง
หลังจากท่ีได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว โดยจะเป็นการประเมินตนเอง 

๕.๔ การติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลส าราญประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ 

๕.๕ การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตต าบลส าราญ ต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลใน
ภาพรวม 

๕.๖ รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลส าราญ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ น าเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๕.๗ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล เพื่อพิจารณาและสรุปผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

๕.๘ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลส าราญ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ต่อ
นายกเทศมนตรีต าบล เพื่อให้นายกเทศมนตรีต าบลส าราญเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล 

๕.๙ ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลส าราญประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกันภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๑๖- 

ส่วนที่ ๔  

ผลการด าเนินงาน 

 สรุปผลการติดตามผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลส าราญ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ 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 าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕) มาใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนั้น ใน
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) เป็นหลักในการพิจารณา โดยแสดงข้อมูลให้เห็นจ านวนโครงการและงบประมาณที่ได้บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (โดยเฉพาะโครงการที่มีเป้าหมายในการด าเนินการใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓) เปรียบเทียบกับจ านวนโครงการและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ๒๕๖๓ และแสดงข้อมูลการด าเนินการและการใช้งบประมาณจริง โดยแยกตามแนวทางการพัฒนา
และยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๑๘- 

ส่วนที่ ๕ 

สรุปผล ปัญหา และข้อเสนอแนะ 

๑.สรุปผล 

 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลส าราญ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
เพ่ือรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเทศบาลต าบลส าราญ ในภาพรวมการประมวลผลการ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลส าราญ ในภาพรวมและราย
ยุทธศาสตร์ โดยสรุปได้ ดังนี้ 

รายงานผลการด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 จากผลการด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลส าราญได้
ประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) รวมจ านวนโครงการที่ด าเนินการจัดท าตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ จ านวน ๙๘ โครงการ สรุปรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-19- 

โครงการที่เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓ ดังนี้ 

ล าดับที่ รายการ งบประมาณ จ่ายเงินแล้ว คงเหลือ หมายเหตุ 
๑. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ โอนลด ๕๐๐,๐๐๐ 

ตามใบโอนท่ี ๒๙/๒๕๖๓ 
ลว. ๑๕ ก.ย. ๖๓ 

๒. ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี ๕,๐๐๐ ๑,๖๐๐ ๓,๔๐๐  

๓. โครงการจัดท าวารสารส าราญสัมพันธ์ ๖๐,๐๐๐ ๐ ๖๐,๐๐๐  
๔. โครงการฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือพัฒนา

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
๓๐,๐๐๐ ๗๒๐ ๒๙,๒๘๐  

๕. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลต าบล
ส าราญ 

๑๕๐,๐๐๐ ๘๓,๙๓๐ ๖๖,๐๗๐ โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐ ตามใบ
โอนเลขท่ี ๕/๖๓ ลว. ๒๐ 
ก.พ./๖๓  
โอนลด ๓๕,๗๓๐ ตามใบ
โอนเลขท่ี ๑๐/๖๓ ลว. ๑๐ 
เม.ย. ๖๓  
โอนลด ๔๘,๒๐๐ ตามใบ
โอนเลขท่ี ๑๗/๖๓ ลว.๒๙ 
พ.ค. ๖๓ 
 

๖. เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังพร้อมค่า
ติดตั้ง (ห้องพัฒนาชุมชน) 

๒๐,๐๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐  

๗. โครงการสนับสนุนการบริหารงานศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอ
เมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๐  

๘.   โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

๕๐๐,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐ ๙๒,๐๐๐ โอนลด ๕๐,๐๐๐ใบโอน
เลขท่ี ๓/๖๓ ลว. ๑๕ ม.ค. 

๖๓ 
โอนลด ๕๐,๐๐๐ ใบโอน

เลขท่ี ๕/๖๓ ลว. ๒๐ ก.พ. 
๖๓ 

โอนลด ๒๐๐,๐๐๐ ใบโอน
เลขท่ี ๒๒/๖๓ ลว. ๒๒ มิ.ย. 

๖๓ 
๙. โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่เพ่ือจัดเก็บ

ภาษีและประชาสัมพันธ์ 
๑๐,๐๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐  

๑๐. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส าหรับงาน
ประมวลผล 

๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๐  

 

 



 

-๒๐- 

ล าดับที่ รายการ งบประมาณ จ่ายเงินแล้ว คงเหลือ หมายเหตุ 
๑๑. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 

หรือ LED ขาวด า 
๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๐  

๑๒. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 

๒๕,๐๐๐ ๑๑,๙๓๕ ๑๓,๐๖๕  

๑๓. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

๒๐,๐๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐  

๑๔. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (หลักสูตร
จัดตั้ง ๕ วัน) 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๐ โอนลด ๗๐,๐๐๐ ตาม
ใบโอนเลขที่ ๒๖/๖๓  

ลว. 21 ก.ค. ๖๓ 
๑๕. โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

๑๖๖๙ 
๔๕๐,๐๐๐ ๔๐๘,๐๗๐ ๔๑,๙๓๐  

๑๖. เลื่อยโซ่ยนต์ (ส านักปลัด) ๑๕,๐๐๐ ๗,๘๐๐ ๐ โอนลด ๗,๐๐๐ตามใบ
โอนเลขท่ี ๑๖/๖๓ ลว. 

๒๙ พ.ค. ๖๓ 
๑๗. สายฉีดน้ าดับเพลิง ๓๓,๐๐๐ ๐ ๒,๘๐๐ โอนลด ๓๐,๒๐๐ ตาม

ใบโอนเลขที่ ๑๕/๖๓ 
ลว. ๒๙ พ.ค. ๖๓ 

๑๘. โครงการเข้าค่ายพุทธบุตรเด็กนักเรียน
ในพ้ืนที่ ๓ โรงเรียน 

๔๐,๐๐๐ ๐ ๐ โอนลด ๔๐,๐๐๐ ตาม
ใบโอนเลขที่ ๘/๖๓ 
ลว. ๑๑ มี.ค. ๖๓ 

๑๙. โครงการวันเด็กแห่งชาติ ๗๐,๐๐๐ ๖๙,๙๙๓ ๗  
๒๐. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงานสถานศึกษา 
๖๕๒,๔๐๐ ๖๑๔,๐๖๐ ๓๘,๓๔๐  

๒๑. ค่าอาหารเสริมนม ๓ โรงเรียน ๖ ศูนย์ ๘๐๙,๑๒๐ ๗๙๕,๔๕๐.๔๐ ๑๓,๖๖๙.๖๐  
๒๒. เงินอุดหนุนส่วนราชการ ๑,๒๙๘,๐๐๐ ๑,๒๙๐,๑๖๐ ๗,๘๔๐  
๒๓. โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล

ต าบลส าราญ 
๑๐๐,๐๐๐ ๙๙,๕๐๐ ๕๐๐  

๒๔. โครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาล
ต าบลส าราญ 

๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐  

๒๕. โครงการควบคุมหนอนพยาธิ ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม
ราชกุมารี 

๗๑,๕๐๐ ๐ ๑,๑๕๐ โอนลด ๗๐,๓๕๐ ตามใบ
โอนเลขท่ี ๑๓/๖๓ ลว. 

๑๘ พ.ค. ๖๓ 

๒๖. โครงการป้องกันและก าจัดโรคพิษสุนัข
บ้า 

๖๐,๐๐๐ ๕๙,๘๖๐ ๑๔๐  

 

 

 



 

-๒๑- 

ล าดับที่ รายการ งบประมาณ จ่ายเงินแล้ว คงเหลือ หมายเหตุ 
๒๗. โครงการป้องกันและควบคุมโรค

ไข้เลือดออก 
๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๐  

๒๘. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานกลุ่มเสี่ยงด้านสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

๑๐,๐๐๐  ๐ โอนลด ๑๐,๐๐๐ ตามใบ
โอนเลขท่ี  ๒๙/๖๓ ลว. 

๑๕ ก.ย. ๖๓  

๒๙. โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one (ศูนย์เพ่ือนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี 

๗๗,๐๐๐ ๐ ๐ โอนลด ๗๗,๐๐๐  ตามใบ
โอนเลขท่ี ๑๒/๖๓ ลว. 

๑๕ เม.ย. ๖๓ 

๓๐. โครงการส าราญเมืองสะอาด ๗๐,๐๐๐ ๖๖,๕๐๐ ๓,๕๐๐  

๓๑. โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 

๗๑,๕๐๐   โอนลด ๗๑,๕๐๐ ตามใบ
โอนเลขท่ี ๑๓/๖๓ ลว. 

๑๘ พ.ค. ๖๓ 
๓๒. โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ

ประชาชน 
๓๐,๐๐๐ ๐ ๐ โอนลด ๓๐,๐๐๐ ตามใบ

โอนเลขท่ี ๙/๖๓ ลว. ๒๓ 
มี.ค. ๖๓ 

๓๓. โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็น
พระราชกุศล 

๔,๐๐๐ ๐ ๔,๐๐๐  

๓๔. โครงการครอบครัวคนส าราญสดใส ผู้
สูงวัยใจดี๊ ดี 

๕๐,๐๐๐ ๐ ๕๐,๐๐๐  

๓๕. โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุกลุ่มสตรี ผู้น าชุมชนและ
ศึกษาดูงาน 

๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๖๔,๐๐๐ โอนลด ๓๖,๐๐๐ ตามใบ
โอนเลขท่ี ๒๑/๖๓ ลว. 

๑๐ ม.ิย. ๖๓ 
โอนลด ๑๐๐,๐๐๐ ตาม
ใบโอนเลขท่ี ๒๓/๖๓ ลว. 

๙ ก.ค. ๖๓ 
๓๖. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ๗๐,๐๐๐ ๐ ๗๐,๐๐๐  

๓๗. เลื่อยโซ่ยนต์ (กองช่าง) ๑๕,๐๐๐ ๗,๘๐๐ ๒๐๐ โอนลด ๗,๐๐๐ ตามใบ
โอนเลขท่ี ๑๙/๖๓ ลว. ๕ 

มิ.ย. ๖๓ 
๓๘. โครงการปรับปรุงห้องน้ าภายใน

ส านักงานเทศบาลต าบลส าราญ 
๓๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ โอนลด ๓๕๐,๐๐๐ ตาม

ใบโอนเลขท่ี ๒/๖๓ ลว. ๒ 
ม.ค. ๖๓ 

๓๙. โครงการปรับปรุงอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลส าราญ 

๑๐๐,๐๐๐ ๒๐๑,๕๐๐ ๑,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๐๒,๕๐๐ ตาม
ใบโอนเลขท่ี ๒/๖๓ ลว. ๒ 

ม.ค. ๖๓ 
 

 

 



 

-๒๒- 

ล าดับที่ รายการ งบประมาณ จ่ายเงินแล้ว คงเหลือ หมายเหตุ 
๔๐.. โครงการก่อสร้างถนน(คสล.) 

อเนกประสงค์ภายในที่ท าการเทศบาล
ต าบลส าราญ 

๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๕๔,๐๐๐ โอนลด ๔๖,๐๐๐ ตามใบ
โอนเลขท่ี ๒๘/๖๓ ลว. 

๑๗ ส.ค. ๖๓ 

๔๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) บ้านบาก หมู่ ๘ สายจาก
วัดสวนธรรมทายาท บ้านบาก 

 ๑๕๐,๐๐๐ ๑๔๙,๐๐๐ ๑,๐๐๐  

๔๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) บ้านเชียงหวาง หมู่ที่ ๕ 
สายจากถนนแจ้งสนิท 

๒๔๕,๐๐๐ ๒๔๔,๐๐๐ ๑,๐๐๐  

๔๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) บ้านเชียงหวาง หมู่ที่ ๕ 
สายจากบ้านนางรัตน์ 

๑๔๗,๐๐๐ ๐ ๑๔๗,๐๐๐  

๔๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) บ้านเชียงหวาง หมู่ที่ ๕ 
สายจากสวนนายประสาท ศรีเล็ก 

๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐  

๔๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) บ้านบ่อ หมู่ที่ ๓ สาย
จากถนน (คสล.) เดิม 

๒๐๐,๐๐๐  ๐ ๒๐๐,๐๐๐  

๔๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) บ้านส าราญ หมู่ที่ ๒ สาย
จากถนน (คสล.) เดิม ข้าง
ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี 

๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐  

๔๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) บ้านส าราญ หมู่ที่ ๒ สาย
จากถนนลาดยาง (เดิม) 

๒๗๒,๐๐๐ ๐ ๒๗๒,๐๐๐  

๔๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.)บ้านส าราญ หมู่ที่ ๑ สาย
จากถนน (คสล.) เดิม 

๑๒๖,๐๐๐ ๐ ๑๒๖,๐๐๐  

๔๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.)บ้านส าราญ หมู่ที่ ๑ สาย
จากอู่ช่างวิทย์ 

๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐  

๕๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.)บ้านส าราญ หมู่ที่ ๒ สาย
จากถนน (คสล.) เดิม หน้าโรงสีข้าว
ชุมชน 

๓๒๘,๐๐๐ ๓๒๗,๐๐๐ ๑,๐๐๐  

 

 



-๒๓- 

ล าดับที่ รายการ งบประมาณ จ่ายเงินแล้ว คงเหลือ หมายเหตุ 
๕๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (คสล.)บ้านหัวค า หมู่ที่ ๔ สาย
จากบ้านนางทองพูล ณุวงษ์ศรี 

๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐  

๕๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.)บ้านหัวค า หมู่ที่ ๔ สาย
จากสวนนายค าภู ชาวสีทวน 

๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐  

๕๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.)บ้านเชียงหวาง หมู่ที่ ๙ 
สายจากถนน (คสล.) เดิม 

๕๐,๐๐๐ ๐ ๕๐,๐๐๐  

๕๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) บ้านเชียงหวาง หมู่ที่ ๙ 
สายจากบ้านนายเคน ศรีวิเศษ 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๔๙,๐๐๐ ๑,๐๐๐  

๕๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) บ้านเชียงหวาง หมู่ที่ ๙ 
สายจากบ้านนายเมธัส ศรีวิเศษ 

๑๕๐,๐๐๐ ๐ ๑๕๐,๐๐๐  

๕๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.)บ้านบาก หมู่ที่ ๑๑ สาย
จากถนนแจ้งสนิท 

๗๕,๐๐๐ ๗๔,๕๐๐ ๕๐๐  

๕๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) บ้านบาก หมู่ที่ ๑๑ สาย
จากบ้านนางสมหวัง ศรีวิเศษ 

๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐  

๕๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.)บ้านบาก หมู่ที่ ๘ สาย
จาก คสล. (เดิม) 

๒๐๐,๐๐๐ ๑๙๙,๐๐๐ ๑,๐๐๐  

๕๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.)บ้านบาก หมู่ที่ ๘ สาย
จากนานายวิจิตร ศรีวิเศษ  

๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐  

๖๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.)บ้านบาก หมู่ที่ ๘ สาย
จากสวนยางพารานายวินัย ศรีวิเศษ 

๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐  

๖๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) บ้านหนองนางตุ้ม หมู่ที่ 
๖ สายจากโรงสีข้าวชุมชนหมู่บ้าน 

๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐  

 

 

 

 



-๒๔- 

ล าดับที่ รายการ งบประมาณ จ่ายเงินแล้ว คงเหลือ หมายเหตุ 
๖๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (คสล.)พร้อมรางระบายน้ า บ้าน
บาก หมู่ที่ ๘ สายจากบ้านนายชัยสิทธิ์ 
อุตอามาตย์ 

๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐  

๖๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.)บ้านเชียงหวาง หมู่ที่ ๕ 
สายจากบ้านนายยูร หลักหาญ 

๗๔,๐๐๐ ๐ ๗๔,๐๐๐  

๖๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.)บ้านหนองนางตุ้ม หมู่ที่ ๖ 
สายจากถนน คสล. (เดิม) 

๑๕๐,๐๐๐ ๐ ๑๕๐,๐๐๐  

๖๕. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง 
บ้านสว่าง หมู่ที่ ๗  

๖๔,๐๐๐ ๐ ๖๔,๐๐๐  

๖๖. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหิน
คลุก บ้านหนองนางตุ้ม หมู่ที่ ๖ 

๑๓๐,๐๐๐ ๐ ๑๓๐,๐๐๐  

๖๗. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
ยโสธร (บ้านหนองนางตุ้ม หมู่ที่ ๖) 

๗๐,๐๐๐ ๐ ๗๐,๐๐๐  

๖๘. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
ยโสธร (บ้านหนองนางตุ้ม หมู่ที่ ๖) 

๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐  

๖๙. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
ยโสธร (บ้านหัวค า หมู่ที่ ๔) 

๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐  

๗๐. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า (คสล.) 
พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก บ้านหนอง
ตุ้ม หมู่ที่ ๖ 

๕๐,๐๐๐ ๐ ๕๐,๐๐๐  

๗๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า (คสล.) 
พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กบ้านบาก หมู่
ที่ ๘ สายจากบ้านนางเปี่ยง 

๙๔,๐๐๐ ๐ ๙๔,๐๐๐  

๗๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อม
ฝาปิด (คสล.) บ้านส าราญ หมู่ที่ ๑ 
สายจากบ้านอาจารย์อุทัย 

๕๕,๐๐๐ ๐ ๕๕,๐๐๐  

๗๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า (คสล.) 
พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กบ้านบาก หมู่
ที่ ๘ สายจากบ้านนายวิชิต ศรีวิเศษ 

๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐  

๗๔. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า (คสล.) 
พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กบ้านส าราญ 
หมู่ที่ ๑ สายจากบ้านนายเฉลิมเกียรติ 

๑๕๐,๐๐๐ ๐ ๑๕๐,๐๐๐  

 

 

 



-๒๕- 

ล าดับที่ รายการ งบประมาณ จ่ายเงินแล้ว คงเหลือ หมายเหตุ 
๗๕. โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมเพ่ือ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๒๐,๐๐๐ ๑,๙๒๓ ๑๘,๐๗๗  

๗๖. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

๒๐,๐๐๐ ๐ ๐ โอนลด ๒๐,๐๐๐ 
ตามใบโอนเลขท่ี ๒๙/
๖๓ ลว. ๑๕ ก.ย. ๖๓ 

๗๗. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดของศูนย์ประสานงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ทต.
ส าราญ (ศปส. ทต.ส าราญ) 

  ๓๐,๐๐๐ ๐ ๐ โอนลด ๓๐,๐๐๐ 
ตามใบโอนเลขท่ี ๒๙/
๖๓ ลว. ๑๕ ก.ย. ๖๓ 

๗๘. โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความ
เข้าใจระบอบประชาธิปไตยของ
เยาวชน 

๔๐,๐๐๐ ๐ ๐ โอนลด ๔๐,๐๐๐ ตามใบ
โอนเลขท่ี ๒๖/๖๓ ลว. 

๒๑ ก.ค. ๖๓ 

๗๙. โครงการแข่งขันกีฬาต าบลส าราญ
ต้านยาเสพติด 

๑๓๐,๐๐๐  ๕๔,๑๘๐ โอนลด ๑๕,๘๒๐ ตามใบ
โอนเลขท่ี ๑๑/๖๓ ลว. 

๑๓ เม.ย. ๖๓ 
โอนลด ๖๐,๐๐๐ ตามใบ
โอนเลขท่ี ๒๐/๖๓ ลว. ๘ 
ม.ิย. ๖๓ (๗๕,๘๒๐) 

๘๐. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง
ต าบลส าราญ 

๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๐  

๘๑. โครงการออกพรรษาจุดไฟตูมกา ๖๐,๐๐๐ ๕๒,๙๐๐ ๗,๑๐๐  
๘๒. อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเมือง

ยโสธร ตามโครงการจัดงานประเพณี
บุญบั้งไฟ 

๑๕,๐๐๐ ๐ ๑๕,๐๐๐  

๘๓. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

๑๐,๐๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐  

๘๔. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ 

๕๐,๐๐๐ ๐ ๕๐,๐๐๐  

๘๕. โครงการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า 

๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐  

๘๖. ค่าช าระหนี้เงินต้น ๑,๔๖๖,๓๕๐ ๐ ๑,๔๖๖,๓๕๐  
๘๗. ค่าช าระดอกเบี้ย ๓๙๙,๗๐๐ ๓๙๙,๖๙๓.๓๗ ๖.๖๓  
๘๘. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ๓๕๙,๒๗๐ ๓๒๗,๒๓๓ ๓๒,๐๓๗  
๘๙. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ๑๕,๐๐๐ ๑๓,๒๐๐ ๑,๘๐๐  
๙๐. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๙,๑๐๐,๐๐๐ ๘,๙๓๓,๔๐๐ ๑๖๖,๖๐๐  

 

 

 



-๒๖- 

ล าดับที่ รายการ งบประมาณ จ่ายเงินแล้ว คงเหลือ หมายเหตุ 
๙๑. เบี้ยยังชีพคนพิการ ๑,๗๒๘,๐๐๐ ๑,๕๗๙,๒๐๐ ๑๔๘,๘๐๐  
๙๒. เบี้ยยังชัพผู้ป่วยเอดส์ ๗๐,๐๐๐ ๖๒,๐๐๐ ๘,๐๐๐  
๙๓. ส ารองจ่าย ๓๐๐,๐๐๐ ๑๑๔,๒๒๑ ๓๖,๗๗๙ โอนลด ๙๙,๐๐๐ ตามใบ

โอนเลขท่ี ๔/๖๓ ลว. ๓ 
ก.พ. ๖๓ 

โอนลด ๕๐,๐๐๐ ตามใบ
โอนเลขท่ี ๕/๖๓ ลว. ๒๐ 

ก.พ. ๖๓ 
๙๔. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ๑๐,๐๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐  
๙๕. ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง

ประเทศไทย 
๕๑,๖๙๐ ๕๑,๖๘๗.๖๙ ๒.๓๑  

๙๖. เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพต าบล 
(สปสช.) 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๐  

๙๗. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
ต าบลส าราญ 

๕๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  

๙๘. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

๖๘๘,๘๔๐ ๖๘๘,๘๔๐ ๐  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

-๒7- 

สรุปปัญหาและอุปสรรคในการติดตามผลแผนพัฒนา ประจ าปี ๒๕๖๓ 

ปัญหาและอุปสรรค 

๑. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ 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 
๖. เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID-

๑๙)ท าให้รายได้ไม่เข้าตามท่ีก าหนดไว้ 

ข้อเสนอแนะ 

๑. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 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 

 


