




ค าน า 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 29 (3) 

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล

และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ

หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 ดังนั้น เพื่อใหก้ารปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3) 

เทศบาลต าบลโพทะเล จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-

2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาเพื่อให้ผู้บริหารได้ด าเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป 
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ส่วนที่ 1  บทน า 
 

 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลโพทะเล ได้ด าเนินการตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยผู้บริหารเทศบาลต าบล

โพทะเล ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อท าหน้าที่ในการก าหนด

แนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ  และ

ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลอย่างน้อย

ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยมีกองวิชาการและแผนงานท าหน้าที่รวบรวม และจัดท า

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลการติดตามและประเมินผลการ

ด าเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารเทศบาล สภาเทศบาล และ

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนีป้ิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 11 คน ประกอบด้วย  

  1)  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพทะเลที่สภาเทศบาลต าบลโพทะเลคัดเลือก จ านวน 3 คน  

  2)  ผูแ้ทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน 

  3) ผูแ้ทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกเทศมนตรีต าบลโพทะเลคัดเลือก จ านวน 2 คน 

  4) หัวหนา้ส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน 

 5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกเทศมนตรีต าบลโพทะเลคัดเลือก จ านวน 2 คน 

 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 2. ด าเนินการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ

ผูบ้ริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผูบ้ริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พรอ้มทั้ง

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า

วันนับแตว่ันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

โดยอย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 4. แต่งตัง้คณะอนุกรรมการหรอืคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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2. วธิกีารติดตามและประเมินผล 

 1. การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบความก้าวหน้าในการด าเนินงานตาม

โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและได้บรรจุไว้ใน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และในกรณีที่พบปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน   

จะได้พิจารณาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงใหโ้ครงการต่างๆ ส าเร็จลุล่วงไปได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

  วิธีการตดิตามด าเนินงาน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

ต าบลโพทะเล ได้ก าหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 โดยมอบหมายกองวิชาการและแผนงาน ด าเนินการบันทึกข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และการอนุมัติ

งบประมาณ ในระบบ e-plan และมอบหมายใหก้องคลังบันทึกข้อมูลการจัดซือ้จัดจา้ง และการเบิกจ่าย ใน

ระบบ e-plan โดยกองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้รวบรวมข้อมูลจากระบบ e-plan เสนอคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีละ 2 ครั้ง และสรุปเป็นผลด าเนินงานในภาพรวมตามยุทธศาสตร์การ

พัฒนาและนโยบายเทศบาลต าบลโพทะเล เสนอผูบ้ริหารเทศบาล 

 2. การประเมินผล (Evaluation)  เป็นการประเมนิความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ

ด าเนนิงานของเทศบาลต าบลโพทะเล เพื่อให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ประสบความส าเร็จเป็นไป

ตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ หรอืมีปัญหาอุปสรรคที่ท าให้ไมป่ระสบความส าเร็จเป็นไปตาม

จุดมุง่หมายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ หรอืมียุทธศาสตร์ด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทาง หรือโครงการพัฒนา

ใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้อง เพื่อน าเสนอต่อผูบ้ริหารเทศบาลเป็นข้อมูลในการจัดล าดับความส าคัญของ

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาก่อนที่จะจัดท าแผนพัฒนาครั้งต่อไป 

3. การรายงานผล 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลโพทะเล มีอ านาจหน้าที่ในการ

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อนายกเทศมนตรี

ต าบลโพทะเล เพื่อให้นายกเทศมนตรีต าบลโพทะเล เสนอต่อสภาเทศบาลต าบลโพทะเล และคณะกรรมการ

พัฒนาของเทศบาลต าบลโพทะเลโดย อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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คณะกรรมกา

รพัฒนา 

ธันวาคม 

คณะกรรมกา

รตดิตามและ

ประเมินผล 

สภาเทศบาล

ต าบลโพทะเล รายงาน

ผล 
เสนอ 

ตัง้ข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอ

เสนอ 

เสนอ 

ตัง้ข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอ

เสนอ 

ประกาศผลการติดตามและ

ประเมนิผลแผนพัฒนาให้ประชาชน

ในเขตเทศบาลต าบลโพทะเล 

ทราบในท่ีเปิดเผยภายในสบิห้าวัน 

นับแต่วันรายงานผลและเสนอ

ความเห็นดังกลา่วและต้องปิด

ประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไมน้่อย

กว่าสามสบิวัน 
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ส่วนท่ี 2 การตดิตามและประเมินผล 

 

2.1 ข้อมูลในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  

ก.วสิัยทัศน์ของเทศบาลต าบลโพทะเล 

    "เสริมสรา้งรายได้ให้การศกึษาพัฒนาสิ่งแวดล้อมนอ้มรับความคิดเห็น เนน้เรื่องสุขภาพ ร่วมปราบ

อบายมุขน าโพทะเลสู่ความสุขที่ยั่งยืน" 

 

ข.พันธกิจขงเทศบาลต าบลโพทะเล 

   1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างรายได้ขจัดความยากจนของคนและสร้างความเข้มแข็งชุมชนใน

การพึ่งพาตนเองตามเศรษฐกิจพอเพียง 

  2. พัฒนาการศกึษาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนใหม้ีคุณภาพในการศกึษา 

 3. พัฒนาสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศนใ์ห้มคีวามรม่รื่น และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

   4. ส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาคมสังคมโดยรับฟังความคดิเห็นเสียงส่วนใหญ่และเคารพ

เสียงส่วนนอ้ย 

  5. ส่งเสริมการสาธารณสุขใหม้ีประชาชนมีคุณภาพและชีวติที่ดขีึ้นตลอดจนปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

  6. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมใหเ้กิดสภาวะแวดล้อมที่ดีของเมอืงและชุมชน 

 

ค. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาเทศบาลต าบลโพทะเล 

 1. ประชาชนมอีาชีพและรายได้พอเพียง 

 2. สง่เสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และการมีส่วนรว่ม 

 3. สร้างทัศนคติ  และปรับภูมิทัศนท์ี่ดกีับสิ่งแวดล้อม 

 4. ประชาชนได้รับการดูแล  แก้ไขความเดอืดร้อน 

 5. การคมนาคมโครงสรา้งพืน้ฐาน  สะดวก  รวดเร็ว  ปลอดภัย 

 6. ประชาชนมคีุณภาพชีวติที่ดทีุกด้าน 

 7. ประชาชน / เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับการศกึษาอย่างตอ่เนื่อง 

 8. บริหารองคก์รตามหลักธรรมาภบิาล 
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ง. นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 

 ส่งเสริมความสามัคคีการมสี่วนรว่มในระบอบประชาธิปไตย 

 สนับสนุนกีฬา นันทนาการ เทคโนโลยี และการท่องเที่ยว  

สร้างสุขภาพอนามัย โภชนาการ และสิ่งแวดล้อมให้ดีขึน้ 

 ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีในสังคม 

 ส่งเสริมการศกึษา ภูมปิัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน 

 สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิของประชาชน 

 ปลูกจิตส านึกที่ดทีางด้านคุณธรรมทางสังคมและครอบครัว 

 ดูแล เด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอายุ ผูเ้จ็บปุวย ผู้พิการ ผู้ดอ้ยโอกาส 

 ส่งเสริมการค้าขายและอาชีพของประชาชนให้เจรญิรุ่งเรอืง 

 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมใหส้วยงาม พรอ้มสถานที่พักผอ่นและออกก าลังกาย 

 

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลโพทะเลได้ก าหนดยุทธศาสตรก์ารพัฒนาไว้ 7 ยุทธศาสตร ์

ดังนี้ 

 1.  ยุทธศาสตรบ์ริหารจัดการน้ า อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

2. ยุทธศาสตร์เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตร  สินค้าข้าวแบบพึ่งพาตนเองและการ 

ท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม 

3. ยุทธศาสตรพ์ัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ยุทธศาสตรพ์ัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

5. ยุทธศาสตร์สร้างความพร้อมของจังหวัดเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

6. ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

7. ยุทธศาสตร์พฒันาคุภาพมาตรฐานการศกึษา และระบบการจัดการเรียนรู้ใหห้ลากหลายเพื่อมุ่งสู่

ความเป็นเลิศ 

 

2.2 การติดตามประเมนิผล 

 เทศบาลต าบลโพทะเล ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติ 

ไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยผ่านการมสี่วนรว่มของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุม

กรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จรงิของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการ

เพือ่พัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ต่อไป 
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   เทศบาลต าบลโพทะเล ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 

2559 ซึ่งในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ได้มเีครื่องมอืใน

การด าเนินการ ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

    

     

 

 

 

  

แบบรายงาน 

แบบประเมินผลแผนฯ

(Input) 

แบบติดตามแผนฯ

(Process) 

แบบประเมินผลแผนฯ

(Output) 

แบบที่ 1 

การประเมินการจัดท าแผน 

ยุทธศาสตรข์ององคก์ร 

ปกครองส่วนท้องถิน่ 

แบบที่ 2 

แบบติดตามและประเมินผล 

การด าเนินงานขององคก์ร 

ปกครองส่วนท้องถิน่ 

แบบที่ 3/1 

การประเมินการจัดท าแผน 

ยุทธศาสตรข์ององคก์ร 

ปกครองส่วนท้องถิน่ 

แบบที่ 3/2 

แบบประเมินความพอใจต่อผล 

การด าเนินงานขององคก์รปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

แบบที่ 3/3 

แบบประเมินความพอใจต่อผล 

การด าเนินงานขององคก์รปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ 
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ค าชีแ้จง : แบบที่  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลสามปีขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดยจะท าการประเมนิและรายงานทุก ๆ  คร้ัง  หลังจากที่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) แล้ว 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      เทศบาลต าบลโพทะเล      

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนนิงาน 

ไม่มี 

การด าเนนิงาน 

ส่วนท่ี  1  คณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น   

1. มีการจัดตัง้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพือ่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพือ่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนือ่งสม่ าเสมอ   

4.  มีการจัดตัง้คณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่   

5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

6.  มีคณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิ่นและประชาคมท้องถิน่พจิารณาร่างแผน 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 
 

 

ส่วนท่ี  2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   

7. มีการรวบรวมข้อมลูและปญัหาส าคัญของทอ้งถิ่นมาจัดท าฐานขอ้มลู   

8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดท าแผน   

9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิน่  (SWOT)  เพือ่ประเมินสถานภาพ 

การพัฒนาท้องถิ่น 
 

 

10. มีการก าหนดวิสยัทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง  

กับศักยภาพของท้องถิ่น 
 

 

11. มีการก าหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น ที่สดคล้องกับ 

    ยุทธศาสตรจ์งัหวัด 
 

 

12. มีการก าหนดจดุมุง่หมายเพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยนื   

13. มีการก าหนดเปาูหมายการพัฒนาท้องถิ่น   

14. มีการก าหนดยุทธศาสตรก์ารพัฒนาและแนวทางการพฒันา   

15. มีการก าหนดยุทธศาสตรท์ี่สอดคลอ้งกับยุทธศาสตรข์องจังหวดั   

16. มีการอนุมัติและประกาศแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา   

17. มีการจดัท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   

18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลแผนยุทธศาสตร์   

19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรห์รือไม่   

 

แบบที่  1  การก ากับการจัดแผนยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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 ค าชี้แจง: แบบที่  2  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตดิตามผลการด าเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ

ด าเนนิงานทุกๆ  3  เดือน   

ส่วนที่  1   ข้อมูลทั่วไป 

1  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    เทศบาลต าบลโพทะเล  

2  รายงานผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  

     เทศบาลต าบลโพทะเล ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 

2559 โดยได้ก าหนดโครงการดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์บริหาร

จัดการน้ า อนุรักษ ์

ฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม 

7 250,000.00 6 150,000.00 6 150,000.00 6 150,000.00 

2.ยุทธศาสตร์เพิ่มขดี

ความสามารถการ

แข่งขันภาคการเกษตร 

สินค้าข้าวแบบพึ่งพา

ตนเองและการ 

ท่องเท่ียวเชงิ

วัฒนธรรม 

13 1,232,000.00 13 1,232,000.00 13 1,232,000.00 13 1,232,000.00 

3. ยุทธศาสตร์พัฒนา

สังคมและคุณภาพชีวิต

ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพยีง 

33 10,482,900.00 36 10,322,900.00 37 9,762,900.00 44 26,852,900.00 

 

 

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

4. ยุทธศาสตร์พัฒนา

องคก์รและบริหาร

กิจการบ้านเมอืงท่ีดี 

8 604,000.00 10 1,214,000.00 9 1,204,000.00 12 2,424,000.00 

5. ยุทธศาสตร์สร้าง

ความพร้อมของจังหวัด

เข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 

1 10,000.00 1 10,000.00 1 10,000.00 1 10,000.00 

6. ยุทธศาสตร์การ

รักษาความมั่นคง

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สนิ 

7 460,000.00 7 460,000.00 11 2,400,000.00 7 460,000.00 

7. ยุทธศาสตร์พัฒนา 

คุณภาพมาตรฐาน

การศึกษา และระบบ

การจัดการเรียนรู้ให้

หลากหลายเพื่อมุ่งสู่

ความเป็นเลิศ 

14 7,810,000.00 11 7,360,000.00 11 7,360,000.00 12 7,910,000.00 

รวม 83 20,848,900.00 84 20,748,900.00 88 22,118,900.00 95 39,038,900.00 

 

4. จ านวนโครงการและงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัต ิ

1. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ า อนุรักษ ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 82,000.00 

2. ยุทธศาสตร์เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตร สินค้าข้าวแบบพึ่งพาตนเอง

และการ ทอ่งเที่ยวเชงิวัฒนธรรม 
9 712,000.00 

3. ยุทธศาสตร์พฒันาสังคมและคุณภาพชวีติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 18 5,442,600.00 

4. ยุทธศาสตร์พฒันาองคก์รและบริหารกิจการบา้นเมืองที่ด ี 7 407,000.00 

5. ยุทธศาสตร์สร้างความพร้อมของจังหวัดเข้าสู่ประชาคมอาเซียน - - 

6. ยุทธศาสตรก์ารรกัษาความมั่นคงปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 7 180,000.00 

7. ยุทธศาสตร์พฒันาคุภาพมาตรฐานการศึกษา และระบบการจัดการเรยีนรูใ้ห้หลากหลาย

เพื่อมุง่สู่ความเป็นเลิศ 
9 7,299,421.00 

รวม 53 14,123,021.00 
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รายละเอยีดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลโพทะเล  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีดังนี ้

ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

1. 1.ยุทธศาสตร์บริหาร

จัดการน้ า อนุรักษ ์ฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

โครงการบริหารจัดการ

ขยะแบบบูรณาการ 

50,000.00 เพื่อก าจัดขยะในพืน้ท่ีและ

ลดปัญหาขยะและลด

ค่าใชจ้่าย 

จัดอบรมสร้างความเข้าใจ

ให้ประชาชนในพื้นท่ี 

2. 1.ยุทธศาสตร์บริหาร

จัดการน้ า อนุรักษ ์ฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

โครงการคัดแยกขยะ 20,000.00 เพื่อให้ประชาชนมคีวามรู้

ความเข้าใจ ในการจัดการ

คัดแยกขยะ 

จัดอบรมให้ความรู้แก่

ประชาชน 

3. 1.ยุทธศาสตร์บริหาร

จัดการน้ า อนุรักษ ์ฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

โครงการอาสาสมคัร

พทัิกษส์ิ่งแวดลอ้ม 

12,000.00 เพื่อให้ประชาชนมสี่วน

ร่วมในการอนุรักษ์

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จัดอบรมและจัดตัง้ 

กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์

สิ่งแวดลอ้ม 

4. 2.ยุทธศาสตร์เพิ่มขดี

ความสามารถการแขง่ขัน

ภาคการเกษตร สินคา้

ข้าวแบบพึ่งพาตนเอง 

และการท่องเท่ียว 

เชงิวัฒนธรรม 

โครงการจัดงานวันเฉลิม

พระชนมพรรษา "12 

สิงหามหาราชินี" 

80,000.00 เพื่ออนุรักษแ์ละสบืสาน

ประเพณีอันดงีามของ

ท้องถิ่นและของชาติ 

จัดพิธีถวายพระพรแด่

พระบรมราชนินีาถ 

5. 2.ยุทธศาสตร์เพิ่มขดี

ความสามารถการแขง่ขัน

ภาคการเกษตร สินคา้

ข้าวแบบพึ่งพาตนเอง 

และการท่องเท่ียว 

เชงิวัฒนธรรม 

โครงการวันเทศบาล 20,000.00 เพื่อล าลกึถึงวันก าเนดิของ

เทศบาลทั่วประเทศ 

จัดกิจกรรมวันเทศบาล

โดยจัดท าพิธีสงฆ์ช่วงเชา้ 

6. 2.ยุทธศาสตร์เพิ่มขดี

ความสามารถการแขง่ขัน

ภาคการเกษตร สินคา้

ข้าวแบบพึ่งพาตนเอง 

และการท่องเท่ียว 

เชงิวัฒนธรรม 

โครงการจัดงานประเพณี

สงกรานต ์

100,000.00 เพื่ออนุรักษแ์ละสบืสาน

ประเพณีอันดงีามของ

ท้องถิ่นและของชาติ 

จัดกิจกรรมวันสงกรานต ์
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7. 2.ยุทธศาสตร์เพิ่มขดี

ความสามารถการ 

แข่งขัน ภาคการเกษตร 

สินค้าข้าวแบบพึ่งพา

ตนเองและการท่องเท่ียว 

เชงิวัฒนธรรม 

โครงการจัดงานประเพณี

แห่เทียนเข้าพรรษา 

50,000.00 เพื่ออนุรักษแ์ละสบืสาน

ประเพณีอันดงีามของ

ท้องถิ่นและของชาติ 

จัดกิจกรรมแหเ่ทียน

เข้าพรรษา 

8. 2.ยุทธศาสตร์เพิ่มขดี

ความสามารถการ

แข่งขันภาคการเกษตร 

สินค้าข้าวแบบพึ่งพา

ตนเองและการท่องเท่ียว

เชงิวัฒนธรรม 

โครงการงานประเพณี

ลอยกระทง 

100,000.00 เพื่ออนุรักษแ์ละสบืสาน

ประเพณีอันดงีามของ

ท้องถิ่นและของชาติ 

จัดงานตามประเพณี

แข่งขันเรือยาว 

9. 2.ยุทธศาสตร์เพิ่มขดี

ความสามารถการ

แข่งขันภาคการเกษตร 

สินค้าข้าวแบบพึ่งพา

ตนเองและการท่องเท่ียว

เชงิวัฒนธรรม 

โครงการจัดงานแข่งขัน

เรือยาว 

100,000.00 เพื่ออนุรักษแ์ละสบืสาน

ประเพณีอันดงีามของ

ท้องถิ่นและของชาติ 

จัดงานตามประเพณี

แข่งขันเรือยาว 

10. 2.ยุทธศาสตร์เพิ่มขดี

ความสามารถการ

แข่งขันภาคการเกษตร 

สินค้าข้าวแบบพึ่งพา

ตนเองและการท่องเท่ียว

เชงิวัฒนธรรม 

อุดหนุนโครงการงาน

แข่งขันเรือยาวจังหวัด

พจิิตร 

50,000.00 เพื่อสบืสานวัฒนธรรม 

อันดีงาม ซึ่งเป็นประเพณี

และเป็นเอกลักษณ์ของ

จังหวัดพจิิตร และเป็น

การสง่เสริมการท่องเท่ียว

อกีทางหน่ึง 

สนับสนุนงบประมาณ 

ในการจัดงานประเพณี

แข่งขันเรือยาวจังหวัด

พจิิตร ให้แก่ส านักงาน

วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร 

11. 2.ยุทธศาสตร์เพิ่มขดี

ความสามารถการ

แข่งขันภาคการเกษตร 

สินค้าข้าวแบบพึ่งพา

ตนเองและการท่องเท่ียว

เชงิวัฒนธรรม 

อุดหนุนโครงการการจัด

งานร้ิวขบวนถวายดอกบัว

นมัสการหลวงพอ่เพชร 

วัดท่าหลวง 

 (พระอารามหลวง) 

12,000.00 เพื่อสง่เสริมกิจกรรมและ

สนับสนุน การบ ารุงรักษา

ศลิปะ ประเพณี  

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น และ

วัฒนธรรมอันดงีามของ

จังหวัด และเพื่อเป็นการ

ท านุบ ารุง

พระพุทธศาสนา 

สนับสนุนงบประมาณให้ 

อปท.ท่ีเป็นเจ้าภาพใน

การจัดโครงการจัดร้ิว

ขบวนถวายดอกบัว

นมัสการหลวงพอ่เพชร

วัดท่าหลวง  

(พระอารามหลวง) 
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12. 2.ยุทธศาสตร์เพิ่มขดี

ความสามารถการ

แข่งขันภาคการเกษตร 

สินค้าข้าวแบบพึ่งพา

ตนเองและการท่องเท่ียว

เชงิวัฒนธรรม 

โครงการจัดงาน  

"วันเฉลิมพระชนมพรรษา

ของสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว 

มหาวชิราลงกรณบดินทร

เทพยวรางกูร  

28 กรกฎาคม" 

200,000.00 เพื่อเป็นการเฉลิม 

พระเกยีรต ิเนื่องในวัน

เฉลิมพระชนมพรรษาของ 

พระเจ้าอยูห่ัว 

มหาวชิราลงกรณบดินทร

เทพยวรางกูร เพ่ือให้

ประชาชนและหน่วยงาน

ตา่งๆ ได้ร่วมกิจกรรม

ถวายพระพรเพื่อส านึกใน

พระมหากรุณาธิคุณ 

จัดกิจกรรมเฉลิม 

พระเกยีรตเิพื่อส านึกใน

พระมหากรุณาธิคุณ  

เพื่อแสดงความจงรักภักด ี

13. 3. ยุทธศาสตร์พัฒนา

สังคมและคุณภาพชีวิต

ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพยีง 

โครงการจ้างนกัเรียน 

นักศกึษา ปฏิบัตงิาน

ในช่วงปิดภาคเรียนและ

วันหยุด 

10,000.00 เพื่อสง่เสริมให้เด็ก

นักเรียน นักศกึษามรีายได้

เสริม และใชเ้วลาวา่งให้

เกิดประโยชนใ์นช่วงปิด

ภาคเรียน 

จ้างนักเรียน นักศกึษามา

ชว่ยปฏบัิตงิานในชว่ง 

ปิดภาคเรียนและวันหยุด 

14. 3. ยุทธศาสตร์พัฒนา

สังคมและคุณภาพชีวิต

ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพยีง 

โครงการพัฒนาศักยภาพ

ผู้ประกอบการร้านคา้ 

 26,500.00 เพื่อให้ผู้ประกอบการ

ร้านคา้และประชาชนมี

ความรู้ดา้นสาธารณสุข

และมีส่วนร่วมในการ

ด าเนนิงาน 

จัดอบรมให้ความรู้และ

ศกึษาดูงาน แก่

ผู้ประกอบการร้านคา้ 

และประชาชนในด้าน

สุขาภบิาล อาหาร และ

สถานประกอบการนา่ซือ้ 

15. 3. ยุทธศาสตร์พัฒนา

สังคมและคุณภาพชีวิต

ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพยีง 

โครงการอบรมและศึกษา

ดูงานแกนน าสุขภาพ 

50,000.00 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ 

ความสามารถของแกนน า

สุขภาพและแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ประสบการณ์จาก

การศึกษาดูงาน 

จัดอบรมให้ความรู้และ

ศกึษาดูงาน 

16. 3. ยุทธศาสตร์พัฒนา

สังคมและคุณภาพชีวิต

ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพยีง 

โครงการแข่งขันโพทะเล

มนิมิาราธอน 

20,000.00 เพื่อให้ประชาชนสนใจ

ออกก าลังกายและ 

เชื่อมความสามัคค ี

จัดการแข่งขันโพทะเล 

มนิมิาราธอน 
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17. 3. ยุทธศาสตร์พัฒนา

สังคมและคุณภาพชีวิต

ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพยีง 

โครงการปูองกันและ

ควบคุมโรคไข้เลอืดออก 

30,000.00 เพื่อปูองกันและควบคุม

โรคไข้เลอืดออก 

รณรงค์ให้ความรู้แก่

ประชาชนแจก

ทรายอะเบทและฉีดพน่

สารเคมีเพื่อก าจัดยุง 

18. 3. ยุทธศาสตร์พัฒนา

สังคมและคุณภาพชีวิต

ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพยีง 

โครงการปูองกันและ

ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

20,000.00 เพื่อปูองกันและควบคุม

ไมใ่ห้สัตวเ์ลีย้งเป็นโรคพษิ

สุนัขบ้าและแพร่ไปสู่

มนุษย ์

ฉีดวัคซีน ฉีดยาคุมก าเนิด

และท าหมันให้กับสัตว์ 

19. 3. ยุทธศาสตร์พัฒนา

สังคมและคุณภาพชีวิต

ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพยีง 

โครงการส่งเสริมพัฒนา

ศักยภาพศูนย์พัฒนา

ครอบครัวในชุมชน 

5,000.00 เพื่อสง่เสริมการพัฒนา

ศักยภาพศูนย์พัฒนา

ครอบครัวในชุมชนให้มี

ประสิทธิภาพ 

จัดประชุมอบรม ศกึษาดู

งานหรือกิจกรรมในด้าน

ตา่งๆให้แก่ศูนย์พัฒนา

ครอบครัวในชุมชน 

20. 3. ยุทธศาสตร์พัฒนา

สังคมและคุณภาพชีวิต

ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพยีง 

โครงการส่งเสริมและ

พัฒนาศักยภาพเด็ก 

และเยาวชน 

3,000.00 เพื่อสง่เสริมและพัฒนา

ศักยภาพเด็กและเยาวชน

ในดา้นตา่งๆ 

จัดประชุม อบรม ศกึษาดู

งานหรือกิจกรรมในด้าน

ตา่งๆให้แก่เด็กและ

เยาวชน 

21. 3. ยุทธศาสตร์พัฒนา

สังคมและคุณภาพชีวิต

ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพยีง 

โครงการส่งเสริมและ

พัฒนาศักยภาพสตรี 

3,000.00 เพื่อสง่เสริมและพัฒนา

ศักยภาพสตรีในด้านตา่งๆ 

จัดประชุม อบรม ศกึษา 

ดูงานหรือกิจกรรมในด้าน

ตา่งๆให้แก่สตรี 

22. 3. ยุทธศาสตร์พัฒนา

สังคมและคุณภาพชีวิต

ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพยีง 

โครงการส่งเสริมและ

พัฒนาศักยภาพผู้สูงอาย ุ

1,500.00 เพื่อสง่เสริมและพัฒนา

ศักยภาพผู้สูงอายุในดา้น

ตา่งๆ 

จัดประชุม อบรม ศกึษา 

ดูงานหรือกิจกรรมในด้าน

ตา่งๆให้แกผู่้สูงอาย ุ

23. 3. ยุทธศาสตร์พัฒนา

สังคมและคุณภาพชีวิต

ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพยีง 

โครงการส่งเสริมและ

พัฒนาศักยภาพคนพกิาร

หรือทุพพลภาพ 

1,500.00 เพื่อสง่เสริมและพัฒนา

ศักยภาพคนพิการหรือ

ทุพพลภาพในด้านตา่งๆ 

จัดประชุม อบรม ศกึษา 

ดูงานหรือกิจกรรมในด้าน

ตา่งๆให้แก่คนพิการหรือ

ทุพพลภาพ 

24. 3. ยุทธศาสตร์พัฒนา

สังคมและคุณภาพชีวิต

ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพยีง 

โครงการส่งเสริมและ

พัฒนาอาชพีให้แก่

ประชาชน 

5,000.00 เพื่อเสริมสร้างอาชีพและ

เพิ่มรายได้ให้แกป่ระชาชน 

จัดอบรม หรือกิจกรรม

และสนับสนุนงบประมาณ

ในการส่งเสริมและพัฒนา

อาชีพให้แกป่ระชาชน 
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25. 3. ยุทธศาสตร์พัฒนา

สังคมและคุณภาพชีวิต

ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพยีง 

โครงการประกวด 

ร้องเพลงไทยลูกทุง่ 

50,000.00 เพื่อสง่เสริมกิจกรรมและ

สนับสนุนนันทนาการให้

ประชาชนหา่งไกล 

ยาเสพติด 

จัดกิจกรรมประกวด 

ร้องเพลงไทยลูกทุง่ 

26. 3. ยุทธศาสตร์พัฒนา

สังคมและคุณภาพชีวิต

ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพยีง 

โครงการเบ้ียยังชีพ

ผู้สูงอาย ุ

3,591,600.00 เพื่อให้ผู้สูงอายุมรีายได ้

ใชจ้่ายในชวีติประจ าวัน 

ให้รายได้แกผู่้สูงอาย ุ

เป็นรายเดอืน 

27. 3. ยุทธศาสตร์พัฒนา

สังคมและคุณภาพชีวิต

ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพยีง 

โครงการเบ้ียยังชีพ 

คนพกิาร 

1,497,600.00 เพื่อให้คนพิการมีรายได ้

ใชจ้่ายในชวีติประจ าวัน 

ให้รายได้แกค่นพกิาร 

เป็นรายเดอืน 

28. 3. ยุทธศาสตร์พัฒนา

สังคมและคุณภาพชีวิต

ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพยีง 

โครงการเบ้ียยังชีพ 

ผู้ปุวยเอดส์ 

18,000.00 เพื่อให้ผู้ปุวยเอดส์มีรายได้

ใชจ้่ายในชวีติประจ าวัน 

ให้รายได้แกผู่้ปุวยเอดส์

เป็นรายเดอืน 

29. 3. ยุทธศาสตร์พัฒนา

สังคมและคุณภาพชีวิต

ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพยีง 

อุดหนุนตามโครงการ 

สัตว์ปลอดโรค 

คนปลอดภัย จากโรค 

พษิสุนัขบ้าฯ 

9,900.00 เพื่อให้ประชาชนและสัตว์

ปลอดภัยจากโรค 

พษิสุนัขบ้า 

อุดหนุนงบประมาณใน

การขับเคลื่อนโครงการ

และส ารวจข้อมูลจ านวน

สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ 

30. 3. ยุทธศาสตร์พัฒนา

สังคมและคุณภาพชีวิต

ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพยีง 

อุดหนุนโครงการตาม

พระราชด าร ิ 

ด้านสาธารณสุข 

100,000.00 เพื่อให้ประชาชนมสีุขภาพ

และคุณภาพชีวิตท่ีด ี

ประชาชนในเขตเทศบาล

ต าบลโพทะเล 

31. 4.ยุทธศาสตร์พัฒนา

องคก์รและบริหาร

กิจการบ้านเมอืงท่ีด ี

โครงการปลูกจิตส านกึ

การเป็นขา้ราชการท่ีดแีก่

คณะผู้บริหาร สมาชกิ

สภาเทศบาล พนักงาน 

ลูกจ้างประจ า และ

พนักงานจ้าง ของ

เทศบาลต าบลโพทะเล 

10,000.00 เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ของ

เทศบาลต าบลโพทะเล 

มคีวามรู้ ความสามารถ  

มจีิตส านกึในการ

ปฏบัิตงิานและเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

ปฏบัิตงิาน 

จัดอบรม ศกึษาดูงาน 

ให้แกค่ณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล 

พนักงาน ลูกจ้างประจ า 

และพนักงานจา้งของ

เทศบาลต าบลโพทะเล 
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32. 4.ยุทธศาสตร์พัฒนา

องคก์รและบริหาร

กิจการบ้านเมอืงท่ีด ี

โครงการอบรมศึกษา 

ดูงานคณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล 

พนักงานเทศบาล 

ลูกจ้างประจ า และ

พนักงานจ้าง ของ

เทศบาลต าบลโพทะเล 

160,000.00 เพื่อเพิ่มความรู้ 

ความสามารถให้คณะ

ผู้บริหาร สมาชกิสภา

เทศบาล พนักงานเทศบาล 

ลูกจ้างประจ า และ

พนักงานจ้าง ของเทศบาล

ต าบลโพทะเล 

จัดการฝึกอบรมใหก้ับ

บุคลากรของเทศบาล

ต าบลโพทะเลและพาไป

ศกึษาดูงานนอกสถานท่ี 

33. 4.ยุทธศาสตร์พัฒนา

องคก์รและบริหาร

กิจการบ้านเมอืงท่ีด ี

โครงการเลอืกตัง้ผู้บริหาร

และสมาชกิสภาเทศบาล

ต าบลโพทะเล 

200,000.00 เพื่อจัดเลอืกตัง้ผู้บริหาร

และสมาชกิสภาเทศบาล

ต าบลโพทะเล 

จัดเลือกตั้งผู้บริหารและ

สมาชิกสภาเทศบาลต าบล

โพทะเล 

34. 4.ยุทธศาสตร์พัฒนา

องคก์รและบริหาร

กิจการบ้านเมอืงท่ีด ี

โครงการประชาสัมพันธ์

การจัดเก็บและช าระภาษ ี

10,000.00 เพื่อกระตุ้นให้ประชาน 

ช าระภาษใีห้ตรงเวลา 

จัดท าปูายประชาสัมพันธ์

การจัดเก็บและช าระภาษ ี

35. 4.ยุทธศาสตร์พัฒนา

องคก์รและบริหาร

กิจการบ้านเมอืงท่ีด ี

โครงการจัดเวทีประชาคม

เพื่อจัดท าแผนพัฒนา

ชุมชน 

3,000.00 เพื่อจัดท าแผนพัฒนา

ชุมชนท่ีตอบสนองตอ่

ความตอ้งการของ

ประชาชน 

จัดเวทีประชาคมเพื่อ

จัดท าแผนพัฒนาชุมชน

ทุกชุมชน 

36. 4.ยุทธศาสตร์พัฒนา

องคก์รและบริหาร

กิจการบ้านเมอืงท่ีด ี

อุดหนุนโครงการขอรับ

เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุน

การด าเนนิงานของศูนย์

ข้อมูลขา่วสารการจัดซื้อ

จัดจ้างขององกรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น อ าเภอ

โพทะเล 

12,000.00 เพื่อให้มสีถานท่ีและ

งบประมาณในการบริหาร

จัดการของศูนย์ฯ ในการ

เป็นสื่อกลางในการ

เผยแพร่ขา่วสารการซื้อ

การจ้างของ อปท.ในเขต

อ าเภอโพทะเล 

สนับสนุนงบประมาณให้ 

อปท.ท่ีเป็นเจ้าภาพในการ

ด าเนนิงานของศูนยข์้อมูล

ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง

ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น อ าเภอโพทะเล 

37. 4.ยุทธศาสตร์พัฒนา

องคก์รและบริหาร

กิจการบ้านเมอืงท่ีด ี

อุดหนุนโครงการขอรับ

เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุน

การด าเนนิงานของ

สถานท่ีกลางศูนย์

ปฏบัิตกิารร่วม ในการ

ชว่ยเหลอืประชาชนของ

องคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขตอ าเภอ

โพทะเล จังหวัดพิจิตร 

12,000.00 เพื่อให้มสีถานท่ีกลางและ

งบประมาณในการบริหาร

จัดการของศูนย์ฯ ในการ

เผยแพร่และ

ประชาสัมพันธ์กฎหมาย 

ระเบียบ หนังสอืสั่งการ 

ข้อมูลขา่วสาร ท่ีเกี่ยวข้อง

กับการชว่ยเหลอืประชาชน 

สนับสนุนงบประมาณให้

องคก์ารบริหารส่วนต าบล

ท่าบัว ซึ่งได้รับมอบหมาย

ให้เป็นหน่วยบริหาร

งบประมาณ การเงิน การ

บัญช ีและด าเนนิการ

จัดหาแทน 
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38. 6.ยุทธศาสตร์การรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยใน

ชวีติและทรัพย์สนิ 

โครงการรณรงค์ปูองกัน

แก้ไขปัญหายาเสพติด

และจัดแข่งขันกฬีาต้าน 

ยาเสพติด 

20,000.00 เพื่อรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน 

และประชาชนรู้จักโทษภัย

ของยาเสพติด และใชเ้วลา

วา่งให้เกิดประโยชน ์

ห่างไกลยาเสพติด 

จัดอบรมให้ความรู้

เกี่ยวกับโทษและพิษภัย

ของยาเสพติดและจัดการ

แข่งขันกีฬาตา้นยาเสพติด 

39. 6.ยุทธศาสตร์การรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยใน

ชวีติและทรัพย์สนิ 

โครงการปูองกันอุบัตเิหตุ

ชว่งเทศกาลสงกรานต์ 

5,000.00 เพื่อเป็นการปูองกัน

อุบัตเิหตุให้ผู้สัญจรในท้อง

ถนน ในช่วงเทศกาล

สงกรานต ์ให้มีความ

ปลอดภัยท้ังชีวิตและ

ทรัพย์สนิ 

ตัง้จุดตรวจบริเวณสี่แยก

ตลาดโพทะเล 

40. 6.ยุทธศาสตร์การรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยใน

ชวีติและทรัพย์สนิ 

โครงการปูองกันอุบัตเิหตุ

ชว่งเทศกาลปีใหม่ 

5,000.00 เพื่อเป็นการปูองกัน

อุบัตเิหตุให้ผู้สัญจรในท้อง

ถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

ให้มีความปลอดภัยท้ังชีวิต

และทรัพย์สนิ 

ตัง้จุดตรวจบริเวณสี่แยก

ตลาดโพทะเล 

41. 6.ยุทธศาสตร์การรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยใน

ชวีติและทรัพย์สนิ 

โครงการเพิ่มศักยภาพ

อาสาสมัครปูองกันภัย

ฝุายพลเรือนและ

เจ้าหนา้ที่ท่ีเกี่ยวข้องกับ

การปฏบัิตงิาน 

30,000.00 เพื่ออบรมให้ความรู้แก ่ 

อปพร. และเจา้หน้าท่ี 

ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการ

พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ

ของบุคลากรด้านการ

ปูองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 

จัดอบรมเพื่อให้ความรู้แก ่

อปพร.และเจ้าหนา้ที่ 

ท่ีเกี่ยวข้อง และศึกษา 

ดูงาน 

42. 6.ยุทธศาสตร์การรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยใน

ชวีติและทรัพย์สนิ 

โครงการซ้อมแผนปูองกัน

ภัยฝุายพลเรือน 

20,000.00 เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ปฏบัิตงิาน

ด้านงานปูองกันมคีวาม

ช านาญในการท างาน 

จัดกิจกรรมซ้อมแผน

ปูองกันภัย 

43. 6.ยุทธศาสตร์การรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยใน

ชวีติและทรัพย์สนิ 

โครงการปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

50,000.00 เพื่อเป็นการปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิด

กับประชาชน 

เตรียมการปูองกัน 

สาธารณภัยเมื่อเกิดเหตุ

ให้การชว่ยเหลอื 

44. 6.ยุทธศาสตร์การรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยใน

ชวีติและทรัพย์สนิ 

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์

จราจร 

50,000.00 เพื่อปูองกันการเกิด

อุบัตเิหตุ บริเวณทางแยก

ตา่งๆและในเขตชุมชน 

จัดซือ้อุปกรณจ์ราจร เพื่อ

อ านวยความสะดวกในการ

จัดการจราจร เชน่ กรวย

จราจร แผงกั้นจราจร 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

45. 7.ยุทธศาสตร์พัฒนา

คณุภาพมาตรฐาน

การศึกษา และระบบการ

จัดการเรียนรู้ให้

หลากหลายเพื่อมุ่งสู่

ความเป็นเลิศ 

โครงการจัดงานวันเด็ก

แห่งชาติ 

100,000.00 

 

เพื่อให้เด็กเกิดความภูมใิจ

ท่ีผู้ใหญใ่ห้ความส าคัญ 

และได้รับการสง่เสริม

พัฒนาการในทุกด้าน 

จัดกิจกรรมวันเด็ก

แห่งชาติ 

46. 7.ยุทธศาสตร์พัฒนา

คณุภาพมาตรฐาน

การศึกษา และระบบการ

จัดการเรียนรู้ให้

หลากหลายเพื่อมุ่งสู่

ความเป็นเลิศ 

โครงการอาหารกลางวัน 

(ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลโพทะเล) 

641,900.00 เพื่อให้เด็กได้มีอาหาร

กลางวันท่ีมีสารอาหาร

ครบ 5 หมู่ 

จ้างเหมาท าอาหาร

กลางวันให้เด็กใน 

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 

47. 7.ยุทธศาสตร์พัฒนา

คณุภาพมาตรฐาน

การศึกษา และระบบการ

จัดการเรียนรู้ให้

หลากหลายเพื่อมุ่งสู่

ความเป็นเลิศ 

โครงการจัดซื้อ 

อาหารเสริม (นม) 

2,126,981.00 เพื่อให้เด็กมีอาหารเสริม 

(นม) ดื่มและมีสุขภาพ

ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 

จัดซือ้อาหารเสริม (นม) 

ให้เด็กนักเรียนโรงเรียนใน

เขตเทศบาลและศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 

48. 7.ยุทธศาสตร์พัฒนา

คณุภาพมาตรฐาน

การศึกษา และระบบการ

จัดการเรียนรู้ให้

หลากหลายเพื่อมุ่งสู่

ความเป็นเลิศ 

โครงการจัดซื้อสื่อการ

เรียนการสอน วัสดุ

การศึกษา และเครื่องเล่น

พัฒนาการเด็ก 

222,700.00 เพื่อให้เด็กได้มีสื่อการ

เรียนการสอน วัสดุ

การศึกษา และเครื่องเล่น

เพื่อเสริมพัฒนาการเด็กให้

เป็นไปตามวัย 

จัดซือ้สื่อการเรียนการ

สอน วัสดุการศึกษา และ

เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก 

ตามความเห็นของคณะ

กรรมการบริหารศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ต าบลโพทะเล 

49. 7.ยุทธศาสตร์พัฒนา

คณุภาพมาตรฐาน

การศึกษา และระบบการ

จัดการเรียนรู้ให้

หลากหลายเพื่อมุ่งสู่

ความเป็นเลิศ 

โครงการประชุม

ผู้ปกครองเด็ก 

6,000.00 เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับ

ทราบและเขา้ใจ หลักการ 

ปรัชญา คติพจน์ นโยบาย 

การจัดการศกึษาเพื่อ

เตรียมความพร้อมส าหรับ

เด็ก 

จัดประชุมผู้ปกครอง

นักเรียน 

  



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  หน้า 18 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

50. 7.ยุทธศาสตร์พัฒนา

คณุภาพมาตรฐาน

การศึกษา และระบบการ

จัดการเรียนรู้ให้

หลากหลายเพื่อมุ่งสู่

ความเป็นเลิศ 

โครงการพัฒนาศักยภาพ

ครู ผู้ดูแลเด็กของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ต าบลโพทะเล 

60,000.00 เพื่อพัฒนาครู ผู้ดูแลเด็ก

เล็ก ให้มีความรู้

ความสามารถในการ

ปฏบัิตงิานให้มีคุณภาพ 

จัดอบรมและศึกษาดูงาน

แก่ครู ผู้ดูแลเด็กเล็ก ของ

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลโพทะเล 

51. 7.ยุทธศาสตร์พัฒนา

คณุภาพมาตรฐาน

การศึกษา และระบบการ

จัดการเรียนรู้ให้

หลากหลายเพื่อมุ่งสู่

ความเป็นเลิศ 

อุดหนุนตามโครงการ

จัดหาอาหารกลางวัน

ให้แกเ่ด็กนักเรียน 

4,041,840.00 เพื่อให้นักเรียนได้รับ

ประทานอาหารกลางวันท่ี

มคีุณภาพ สะอาด ถูกหลัก

อนามัย และได้รับอาหาร

ครบ 5 หมู ่

สนับสนุนงบประมาณใน

การจัดหาอาหารกลางวัน

ให้เด็กนักเรียนโรงเรียนใน

เขตเทศบาลต าบลโพทะเล 

จ านวน 2 โรงเรียน 

52. 7.ยุทธศาสตร์พัฒนา

คณุภาพมาตรฐาน

การศึกษา และระบบการ

จัดการเรียนรู้ให้

หลากหลายเพื่อมุ่งสู่

ความเป็นเลิศ 

อุดหนุนตามโครงการ

วทิยากรภายนอก ให้แก่

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล 

"รัฐบ ารุง" 

50,000.00 เพื่อให้โรงเรียนมี

งบประมาณในการจ้าง

วทิยากรภายนอกมาสอน

วชิานาฏศลิป์ เพื่อให้เด็ก

ได้มีความรู้ในวชิา

นาฏศิลป์ เพื่อเป็นการสืบ

สานศิลปวัฒนธรรมอันดี

งามของชาต ิ

สนับสนุนงบประมาณตาม

โครงการจ้างวิทยากร

ภายนอกให้แกโ่รงเรียน

อนุบาลโพทะเล 

53. 7.ยุทธศาสตร์พัฒนา

คณุภาพมาตรฐาน

การศึกษา และระบบการ

จัดการเรียนรู้ให้

หลากหลายเพื่อมุ่งสู่

ความเป็นเลิศ 

อุดหนุนตามโครงการ

วทิยากรภายนอก ให้แก่

โรงเรียนวัดโพทะเล 

50,000.00 เพื่อให้โรงเรียนมี

งบประมาณในการจ้าง

วทิยากรภายนอกมาสอน

วชิาภาษาอังกฤษ 

สนับสนุนงบประมาณตาม

โครงการจ้างวิทยากร

ภายนอกให้แกโ่รงเรียน 

วัดโพทะเล 
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5. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ยุทธศาสตร์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

อนุมัติงบประมาณ 

ตามแผนการด าเนินงาน 
เบิกจ่าย 

จ านวน 

โครงการ 

คิด

เป็น 

งบ 

ประมาณ 
คิดเป็น 

จ านวน 

โครงการ 
คิดเป็น 

งบ 

ประมาณ 
คิดเป็น 

จ านวน 

โครงการ 
คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

1..ยุทธศาสตร์บริหาร

จัดการน้ า อนุรักษ์ ฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

7.0 8.43 250,000.00 1.20 3.0 5.66 82,000.00 0.58 3.0 6.98 29,170.00 0.28 

2..ยุทธศาสตร์เพิ่มขีด

ความสามารถการ

แข่งขันภาคการเกษตร 

สินค้าข้าวแบบพึง่พา

ตนเองและการ 

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

13.0 15.66 1,232,000.00 5.91 9.0 16.98 712,000.00 5.04 8.0 18.60 205,335.00 1.98 

3. ยุทธศาสตร์พัฒนา

สังคมและคุณภาพชีวิต

ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง 

33.0 39.76 10,482,900.00 50.28 18.0 33.96 5,442,600.00 38.54 14.0 32.36 4,795,415.00 46.23 

4. ยุทธศาสตร์พัฒนา

องค์กรและบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ด ี

8.0 9.64 604,000.00 2.90 7.0 13.21 407,000.00 2.88 5.0 11.63 170,800.00 1.65 

5. ยุทธศาสตร์สร้าง

ความพร้อมของจงัหวดั

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1.0 1.20 10,000.00 0.05 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 

6. ยุทธศาสตร์การรักษา

ความมั่นคงปลอดภัย 

ในชวีิตและทรัพย์สิน 

7.0 8.43 460,000.00 2.21 7.0 13.21 180,000.00 1.27 5.0 11.63 46,293.00 0.45 

7. ยุทธศาสตร์พัฒนา

คุณภาพมาตรฐาน

การศึกษา และระบบ

การจัดการเรียนรู้ให้

หลากหลายเพื่อมุ่งสู่

ความเป็นเลิศ 

14.0 16.87 7,810,000.00 37.46 9.0 16.98 7,299,421.00 51.68 8.0 18.60 5,125,211.10 49.41 

รวม 83.0   20,848,900.00   53.0   14,123,021.00   43.0   10,372,224.10   
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

เทศบาลต าบลโพทะเล อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจติร 

เทศบาลต าบลโพทะเล อ าเภอโพทะเล จังหวดัพิจติร 

ชื่อโครงการ 

เปอร์เซน็ต ์

การ

ด าเนินการ 

ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 

การด าเนนิการ 

(วัน) 

วงเงนิตาม

สัญญา 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

1.ยุทธศาสตร์บรหิารจัดการน้ า อนุรักษ์ ฟืน้ฟทูรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

1. โครงการบริหารจัดการขยะ

แบบบูรณาการ 

  

  

  

  

100 1 415/2561 4 360.00 360.00 

  2 416/2561 4 1,250.00 1,250.00 

  3 65/2561 3 4,000.00 4,000.00 

  4 66/2561 3 830.00 830.00 

  5 67/2561 3 8,500.00 8,500.00 

2. โครงการคัดแยกขยะ 

  

100 1 369/2561 3 1,420.00 1,420.00 

  2 370/2561 7 1,250.00 1,250.00 

3. โครงการอาสาสมัครพทัิกษ์

สิ่งแวดลอ้ม  

  

  

  

100 1 360/2561 7 360.00 360.00 

  2 362/2561 7 1,250.00 1,250.00 

  3 361/2561 7 3,000.00 3,000.00 

  4 61/2561 7 5,750.00 5,750.00 

  5 486/2561 1 1,200.00 1,200.00 

2.ยุทธศาสตร์เพิ่มขดีความสามารถการแขง่ขันภาคการเกษตร สินคา้ข้าวแบบพึ่งพาตนเองและการ ท่องเที่ยวเชงิ

วัฒนธรรม 

4. โครงการจัดงานวันเฉลิม

พระชนมพรรษา "12 สิงหา

มหาราชนิ"ี  

  

  

  

100 1 502/2561 4 3,107.00 3,107.00 

  2 80/2561 4 8,086.00 8,086.00 

  3 81/2561 4 3,500.00 3,500.00 

  4 82/2561 4 2,555.00 2,555.00 

  5 13/2561 6 15,000.00 15,000.00 

  6 12/2561 6 22,000.00 22,000.00 

5. โครงการวันเทศบาล 

  

  

100 1 55/2561 7 3,200.00 3,200.00 

  2 317/2561 7 360.00 360.00 

  3 318/2561 7 5,500.00 5,500.00 
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เทศบาลต าบลโพทะเล อ าเภอโพทะเล จังหวดัพิจติร 

ชื่อโครงการ 

เปอร์เซน็ต ์

การ

ด าเนินการ 

ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 

การด าเนนิการ 

(วัน) 

วงเงนิตาม

สัญญา 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

6. โครงการจัดงานประเพณี

สงกรานต ์ 

  

  

  

100 1 403/2561 1 3,600.00 3,600.00 

  2 314/2561 1 720.00 720.00 

  3 54/2561 1 1,438.00 1,438.00 

  4 316/2561 1 7,100.00 7,100.00 

  5 315/2561 3 3,000.00 3,000.00 

7. โครงการจัดงานประเพณี

แห่เทียนเข้าพรรษา  

  

100 1 72/2561 7 800.00 800.00 

  2 73/2561 8 2,420.00 2,420.00 

  3 459/2561 7 645.00 645.00 

8. โครงการงานประเพณี 

ลอยกระทง 

  

100 1 13/2561 3 2,014.00 2,014.00 

  2 15/2561 3 1,980.00 1,980.00 

  3 14/2561 3 2,184.00 2,184.00 

9. อุดหนุนโครงการงาน

แข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร 
100 1 738/2561 1 50,000.00 50,000.00 

10. อุดหนุนโครงการการ 

จัดงานริ้วขบวนถวายดอกบัว

นมัสการหลวงพอ่เพชร  

วัดท่าหลวง (พระอารามหลวง) 

100 1 5/2561 1 12,000.00 12,000.00 

11. โครงการจัดงาน  

"วันเฉลิมพระชนมพรรษาของ

สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว 

มหาวชิราลงกรณบดินทร 

เทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม"  

  

100 1 74/2561 6 7,100.00 7,100.00 

  2 75/2561 6 3,500.00 3,500.00 

  3 76/2561 6 2,968.00 2,968.00 

  4 77/2561 6 3,558.00 3,558.00 

  5 9/2561 5 22,000.00 22,000.00 

  6 10/2561 5 15,000.00 15,000.00 

 3. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียง 

12. โครงการพัฒนาศักยภาพ

ผู้ประกอบการร้านคา้ 

  

100 1 409/2561 7 360.00 360.00 

  2 410/2561 7 1,750.00 1,750.00 

  3 63/2561 7 1,038.00 1,038.00 
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เทศบาลต าบลโพทะเล อ าเภอโพทะเล จังหวดัพิจติร 

ชื่อโครงการ 

เปอร์เซน็ต ์

การ

ด าเนินการ 

ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 

การด าเนนิการ 

(วัน) 

วงเงนิตาม

สัญญา 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

13. โครงการอบรมและศึกษา

ดูงานแกนน าสุขภาพ  

  

100 1 89/2561 7 1,320.00 1,320.00 

  2 510/2561 7 360.00 360.00 

  3 511/2561 4 1,500.00 1,500.00 

14. โครงการแข่งขันโพทะเล

มนิมิาราธอน  

  

  

  

100 1 213/2561 7 8,736.00 8,736.00 

  2 214/2561 12 6,000.00 6,000.00 

  3 215/2561 13 3,000.00 3,000.00 

  4 41/2561 13 1,955.00 1,955.00 

  5 46/2561 3 284.00 284.00 

15. โครงการปูองกัน 

และควบคุมโรคไข้เลอืดออก  

  

100 1 37/2561 7 300.00 300.00 

  2 9/2561 14 14,400.00 14,400.00 

  3 336/2561 45 7,200.00 7,200.00 

16. โครงการปูองกัน 

และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  

100 1 19/2561 7 13,200.00 13,200.00 

  2 267/2561 7 1,800.00 1,800.00 

17. โครงการส่งเสริมพัฒนา

ศักยภาพศูนย์พัฒนา

ครอบครัวในชุมชน  

100 1 319/2561 7 360.00 360.00 

  2 320/2561 8 1,250.00 1,250.00 

  3 321/2561 8 1,500.00 1,500.00 

18. โครงการส่งเสริม 

และพัฒนาศักยภาพ 

เด็กและเยาวชน 

100 1 412/2561 7 500.00 500.00 

  2 413/2561 7 500.00 500.00 

19. โครงการส่งเสริม 

และพัฒนาศักยภาพสตรี  

100 1 506/2561 2 360.00 360.00 

  2 506/2561 3 500.00 500.00 

20. โครงการส่งเสริม 

และพัฒนาศักยภาพคนพกิาร

หรือทุพพลภาพ  

100 1 457/2561 7 360.00 360.00 

  2 456/2561 7 500.00 500.00 

 21. โครงการส่งเสริม 

และพัฒนาอาชพีให้แก่

ประชาชน  

100 1 508/2561 5 360.00 360.00 

  2 509/2561 6 750.00 750.00 

  3 88/2561 5 2,500.00 2,500.00 

 22. โครงการประกวดรอ้ง

เพลงไทยลูกทุง่  

100 1 501/2561 4 3,072.00 3,072.00 

  2 78/2561 4 5,700.00 5,700.00 
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เทศบาลต าบลโพทะเล อ าเภอโพทะเล จังหวดัพิจติร 

ชื่อโครงการ 

เปอร์เซน็ต ์

การ

ด าเนินการ 

ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 

การด าเนนิการ 

(วัน) 

วงเงนิตาม

สัญญา 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

 
  3 79/2561 6 1,100.00 1,100.00 

 
  4 11/2561 6 20,000.00 20,000.00 

 
  5 720/2561 1 16,200.00 16,200.00 

23. โครงการเบีย้ยังชีพ

ผู้สูงอาย ุ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

100 1 2,5,8/2561 1 278,100.00 278,100.00 

  2 43,46,49/2561 1 277,500.00 277,500.00 

  3 109,112,115/2561 1 277,500.00 277,500.00 

  4 166,169,172/2561 1 277,500.00 277,500.00 

  5 166,169,172/2561 1 277,500.00 277,500.00 

  6 299,302,305/2561 1 274,300.00 274,300.00 

  7 362,365,380/2561 1 273,600.00 273,600.00 

  8 446,449,452/2561 1 273,600.00 273,600.00 

  9 506,509,512/2561 1 272,100.00 272,100.00 

  10 581,584,587/2561 1 270,200.00 270,200.00 

  11 665,668,674/2561 1 269,400.00 269,400.00 

  12 749,752,755/2561 1 269,400.00 269,400.00 

24. โครงการเบีย้ยังชีพ 

คนพกิาร 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

100 1 3,6,9/2561 1 113,600.00 113,600.00 

  2 44,47,50/2561 1 113,600.00 113,600.00 

  3 110,113,116/2561 1 112,800.00 112,800.00 

  4 167,170,173/2561 1 114,400.00 114,400.00 

  5 239,242,245/2561 1 115,200.00 115,200.00 

  6 300,303,306/2561 1 114,400.00 114,400.00 

  7 363,366,381/2561 1 112,800.00 112,800.00 

  8 447,450,453/2561 1 112,800.00 112,800.00 

  9 507,510,513/2561 1 112,000.00 112,000.00 

  10 582,585,588/2561 1 114,400.00 114,400.00 

  11 666,669,675/2561 1 116,000.00 116,000.00 

  12 750,753,756/2561 1 116,000.00 116,000.00 
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เทศบาลต าบลโพทะเล อ าเภอโพทะเล จังหวดัพิจติร 

ชื่อโครงการ 

เปอร์เซน็ต ์

การ

ด าเนินการ 

ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 

การด าเนนิการ 

(วัน) 

วงเงนิตาม

สัญญา 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

25. โครงการเบีย้ยังชีพ 

ผู้ปุวยเอดส์ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

100 1 4,7/2560 1 1,500.00 1,500.00 

  2 45,48/2560 1 1,500.00 1,500.00 

  3 111,114/2561 1 1,500.00 1,500.00 

  4 168,171 1 1,500.00 1,500.00 

  5 240,243/2561 1 1,500.00 1,500.00 

  6 301,304/2561 1 1,500.00 1,500.00 

  7 364,367/2561 1 1,500.00 1,500.00 

  8 448,451/2561 1 1,500.00 1,500.00 

  9 508,511/2561 1 1,500.00 1,500.00 

  10 583,586/2561 1 1,500.00 1,500.00 

  11 667,670/2561 1 1,500.00 1,500.00 

  12 751,754/2561 1 1,500.00 1,500.00 

4.ยุทธศาสตรพ์ัฒนาองค์กรและบรหิารกิจการบา้นเมอืงทีด่ี 

26. โครงการปลูกจิตส านกึ

การเป็นขา้ราชการท่ีดแีก่คณะ

ผู้บริหาร สมาชกิสภาเทศบาล 

พนักงาน ลูกจ้างประจ า และ

พนักงานจ้าง ของเทศบาล

ต าบลโพทะเล 

100 1 366/2561 6 360.00 360.00 

 2 367/2561 1 3,300.00 3,300.00 

 3 528/2561 1 5,400.00 5,400.00 

27. โครงการอบรมศึกษาดู

งานคณะผู้บริหาร สมาชกิสภา

เทศบาล พนักงานเทศบาล 

ลูกจ้างประจ า และพนักงาน

จ้าง ของเทศบาลต าบล

โพทะเล 

100 1 313/2561 7 360.00 360.00 

  2 4/2561 3 30,000.00 30,000.00 

  3 53/2561 7 2,000.00 2,000.00 

  4 470/2561 1 111,020.00 111,020.00 

28. โครงการประชาสัมพันธ์

การจัดเก็บและช าระภาษ ี
100 1 128/2561 7 3,500.00 3,500.00 

29. โครงการจัดเวทีประชาคม

เพื่อจัดท าแผนพัฒนาชุมชน  

100 1 217/2561 4 360.00 360.00 

  2 218/2561 7 2,500.00 2,500.00 
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เทศบาลต าบลโพทะเล อ าเภอโพทะเล จังหวดัพิจติร 

ชื่อโครงการ 

เปอร์เซน็ต ์

การ

ด าเนินการ 

ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 

การด าเนนิการ 

(วัน) 

วงเงนิตาม

สัญญา 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

 30. อุดหนุนโครงการขอรับ

เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการ

ด าเนนิงานของสถานท่ีกลาง

ศูนยป์ฏบัิตกิารร่วม ในการ

ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต

อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 

100 1 807/2561 1 12,000.00 12,000.00 

6.ยุทธศาสตร์การรักษาความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน 

31. โครงการรณรงค์ปูองกัน

แก้ไขปัญหายาเสพตดิและ 

จัดแข่งขันกีฬาตา้นยาเสพติด  

100 1 553/2561 6 360.00 360.00 

  2 15/2561 10 11,700.00 11,700.00 

32. โครงการปูองกันอุบัตเิหตุ

ชว่งเทศกาลสงกรานต์ 
100 1 273/2561 8 2,040.00 2,040.00 

33. โครงการปูองกันอุบัตเิหตุ

ชว่งเทศกาลปีใหม่ 
100 1 130/2561 5 2,171.00 2,171.00 

34. โครงการเพิ่มศักยภาพ

อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพล

เรือนและเจ้าหนา้ที่ท่ีเกี่ยวข้อง

กับการปฏบัิตงิาน 

  

  

100 1 269/2561 1 360.00 360.00 

  2 51/2561 1 1,140.00 1,140.00 

  3 368/2561 4 6,000.00 6,000.00 

  4 52/2561 1 1,162.00 1,162.00 

  5 270/2561 4 4,050.00 4,050.00 

  6 415/2561 1 11,400.00 11,400.00 

35. โครงการซ้อมแผนปูองกัน

ภัยฝุายพลเรือน  

  

100 1 271/2561 3 360.00 360.00 

  2 272/2561 9 750.00 750.00 

  3 414/2561 1 4,800.00 4,800.00 
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เทศบาลต าบลโพทะเล อ าเภอโพทะเล จังหวดัพิจติร 

ชื่อโครงการ 

เปอร์เซน็ต ์

การ

ด าเนินการ 

ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 

การด าเนนิการ 

(วัน) 

วงเงนิตาม

สัญญา 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

7.ยุทธศาสตร์พัฒนาคณุภาพมาตรฐานการศกึษา และระบบการจัดการเรียนรูใ้หห้ลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความเปน็เลิศ 

36. โครงการจัดงานวันเด็ก

แห่งชาติ  

  

  

  

100 1 33/2561 4 3,628.00 3,628.00 

  2 34/2561 4 7,624.00 7,624.00 

  3 35/2561 5 2,960.00 2,960.00 

  4 6/2561 4 19,619.00 19,619.00 

  5 168/2561 4 2,220.00 2,220.00 

37. โครงการอาหารกลางวัน 

(ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ต าบลโพทะเล)  

108 1 700/2561 1 145,200.00 145,200.00 

  2 480/2561 1 157,200.00 157,200.00 

38. โครงการจัดซือ้ 

 อาหารเสริม (นม)  

  

  

  

  

  

  

99 1 1/2561 82 160,683.60 160,683.60 

  2 1/2561 82 138,772.20 138,772.20 

  3 1/2561 82 153,379.80 153,379.80 

  4 7/2561 51 442,690.20 442,690.20 

  5 1/2561 82 146,076.00 146,076.00 

  6 20/2561 32 80,341.80 80,341.80 

  7 20/2561 32 154,149.66 154,149.66 

  8 28/2561 62 147,260.40 147,260.00 

  9 28/2561 62 161,986.44 161,986.44 

39. โครงการจัดซือ้สื่อการ

เรียนการสอน วัสดุการศึกษา 

และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก 

100 1 81/2561 1 222,700.00 222,700.00 

40. โครงการประชุม

ผู้ปกครองเด็ก 
100 1 359/2561 7 720.00 720.00 

41. อุดหนุนตามโครงการ

จัดหาอาหารกลางวันให้แก่

เด็กนักเรียน 

  

  

  

100 1 3/2561 1 1,744,000.00 1,744,000.00 

  2 4/2561 1 214,000.00 214,000.00 

  3 489/2561 1 558,080.00 558,080.00 

  4 490/2561 1 68,480.00 68,480.00 

  5 659/2561 68 148,240.00 148,240.00 

  6 700/2561 1 145,200.00 145,200.00 
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เทศบาลต าบลโพทะเล อ าเภอโพทะเล จังหวดัพิจติร 

ชื่อโครงการ 

เปอร์เซน็ต ์

การ

ด าเนินการ 

ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 

การด าเนนิการ 

(วัน) 

วงเงนิตาม

สัญญา 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

42. อุดหนุนตามโครงการ

วทิยากรภายนอก ให้แก่

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล  

"รัฐบ ารุง" 

100 1 1/2561 1 50,000.00 50,000.00 

43. อุดหนุนตามโครงการ

วทิยากรภายนอก ให้แก่

โรงเรียนวัดโพทะเล 

100 1 2/2561 1 50,000.00 50,000.00 
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2.3 การวเิคราะห์เชิงปรมิาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

 2.3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวนกลุ่มตัวอย่าง (คน) ร้อยละ 

1 เพศ   

 - ชาย 126 54.00 

- หญิง 109 46.00 

2 อาย ุ   

 - ต่ ากวา่ 15 ป ี 28 11.91 

 - 15-25 ป ี 0 0.00 

 - 26-30 ปี 31 13.19 

 - 31-40 ปี 34 14.47 

 - 41-50 ป ี 41 17.45 

 - 51-60 ปี 51 21.70 

 - 61 ปีขึน้ไป 50 21.28 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวนกลุ่มตัวอย่าง (คน) ร้อยละ 

3 ระดับการศึกษา   

 - ประถมศึกษาตอนตน้ (หรืออ่านออกเขียนได้) 109 46.38 

- มัธยมศึกษา 90 38.30 

- ประกาศนยีบัตรวชิาชีพ (ปวช.) 0 0 

- ประกาศนยีบัตรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.) 0 0 

- อนุปรญิญา (หรอืเทยีบเทา่) 4 1.70 

- ปรญิญาตร ี 24 10.21 

- สูงกวา่ปรญิญาตร ี 1 0.43 

- อื่น ๆ 7 2.98 

4 อาชีพ   

 - รับราชการ 8 3.40 

 - เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 4 1.70 

 - คา้ขาย ธุรกิจส่วนตัว 50 21.28 

 - รับจา้ง 105 44.68 

 - เกษตรกร 30 12.77 

 - นักเรยีน/นักศึกษา 30 12.77 

 - อื่น ๆ 8 3.40 

รวม 235  
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2.4 การประเมินผลแผนพัฒนา 

 การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลโพทะเล 

 จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลโพทะเล  จ านวน 5 ชุมชน  ด้วย

วิธีการสุ่มตัวอย่างตามแบบสอบถาม ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด โดยขอความอนุเคราะห์

จากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพทะเล  ประธานชุมชน  ประธาน อสม. ในการส่งแบบสอบถามไปยัง

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลโพทะเล  โดยแจกแบบสอบถามออกไป 250 ชุด ได้รับคืนมาจ านวน  235  ชุด  

ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 8 แบบ  ดังนี ้

(1) แบบที่ 3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อปท.ในภาพรวม 

(2) แบบที่ 3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อปท.ในภาพรวม                

ตามยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ า อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

(3) แบบที่ 3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อปท.ในภาพรวม               

ตามยุทธศาสตร์เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตรสินค้าข้าวแบบพึ่งพาตนเองและการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม 

(4) แบบที่ 3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อปท.ในภาพรวม               

ตามยุทธศาสตร์ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

(5) แบบที่ 3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อปท.ในภาพรวม              

ตามยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี 

(6) แบบที่ 3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อปท.ในภาพรวม              

ตามยุทธศาสตร์สร้างความพร้อมของจังหวัดเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

(7) แบบที่ 3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อปท.ในภาพรวม              

ตามยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ 

(8) แบบที่ 3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อปท.ในภาพรวม              

ตามยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศกึษา และระบบการจัดการเรยีนรู้ใหห้ลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความ

เป็นเลิศ 
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 จากผลการประเมินโดยภาพรวม  เมื่อพิจารณาการด าเนนิโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

เทศบาลต าบลโพทะเล สรุปได้วา่ประชาชนมคีวามพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในระดับปานกลาง  โดย

ประชาชนมีความพึงพอใจมากคิดเป็นรอ้ยละ  35.18  และมีความพึงพอใจร้อยละ  60.19  ไม่พึงพอใจร้อยละ 

4.63 โดยมีสัดส่วนในเรื่องการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด รอ้ยละ 61.70 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยรวม 

แตม่ีความพอใจในเรื่องการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีสว่นรว่มในโครงการ / กิจกรรม พอใจอยู่ในสัดส่วนที่

ต่ าสุด ร้อยละ 56.60 รายละเอียดดังนี้ 

 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลโพทะเลในภาพรวม 

ความพึงพอใจ 
พอใจ

มาก 
พอใจ ไม่พอใจ 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กจิกรรม 41.28 56.60 2.13 

2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรูข้้อมูลของโครงการ / กจิกรรม 37.45 58.72 3.83 

3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรม 35.32 60.43 4.26 

4.  มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ / กจิกรรมต่อสาธารณะ 31.91 65.11 2.98 

5.  การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนนิโครงการ / กจิกรรม 33.19 60.85 5.96 

6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 35.32 61.70 2.98 

7.  ผลการด าเนนิโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน

ท้องถิ่น 

34.89 57.45 7.66 

8.  การแก้ไขปัญหา  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 33.19 59.57 7.23 

9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กจิกรรม 34.04 61.28 4.68 

ภาพรวม 35.18 60.19 4.63 

 

  

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
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แผนภูมิ  แสดงความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลโพทะเลในภาพรวม 
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 จากการประเมนิแต่ละยทุธศาสตร์  พบว่าประชาชนมคีวามพงึพอใจในภาพรวมยุทธศาสตรท์ี่ 3 

ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง มากที่สุด และมีความพงึพอใจใน

ภาพรวมยุทธศาสตรท์ี่ 6 ยทุธศาสตร์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน นอ้ยทีสุ่ด  

(รายละเอียดดังแผนภาพที ่2) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ า อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม   

 ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กจิกรรม 7.82 

2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรูข้้อมูลของโครงการ / กจิกรรม 7.82 

3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรม 7.67 

4.  มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ / กจิกรรมให้ประชาชนทราบ 7.65 

5.  การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนนิโครงการ / กจิกรรม 7.59 

6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.80 

7.  ผลการด าเนนิโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในทอ้งถิ่น 7.78 

8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กจิกรรม 7.83 

ภาพรวม 7.74 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์เพิ่มขดีความสามารถการแขง่ขันภาคการเกษตรสินค้าข้าวแบบพึ่งพาตนเองและ

การท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม 

 ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กจิกรรม 7.77 

2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรูข้้อมูลของโครงการ / กจิกรรม 7.71 

3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรม 7.66 

4.  มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ / กจิกรรมให้ประชาชนทราบ 7.57 

5.  การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนนิโครงการ / กจิกรรม 7.56 

6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.71 

7.  ผลการด าเนนิโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในทอ้งถิ่น 7.61 

8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กจิกรรม 7.67 

ภาพรวม 7.66 

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อปท.ในภาพรวมตามยุทธศาสตร์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตรพ์ัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กจิกรรม 7.90 

2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรูข้้อมูลของโครงการ / กจิกรรม 7.83 

3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรม 7.74 

4.  มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ / กจิกรรมให้ประชาชนทราบ 7.90 

5.  การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนนิโครงการ / กจิกรรม 7.68 

6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.79 

7.  ผลการด าเนนิโครงการ / กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในทอ้งถิ่น 7.80 

8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กจิกรรม 7.80 

ภาพรวม 7.80 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตรพ์ัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี 

 ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กจิกรรม 7.80 

2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรูข้้อมูลของโครงการ / กจิกรรม 7.79 

3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรม 7.73 

4.  มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ / กจิกรรมให้ประชาชนทราบ 7.60 

5.  การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนนิโครงการ / กจิกรรม 7.53 

6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.66 

7.  ผลการด าเนนิโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในทอ้งถิ่น 7.71 

8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กจิกรรม 7.74 

ภาพรวม 7.70 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตรส์ร้างความพร้อมของจังหวัดเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กจิกรรม 7.76 

2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรูข้้อมูลของโครงการ / กจิกรรม 7.74 

3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรม 7.61 

4.  มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ / กจิกรรมให้ประชาชนทราบ 7.58 

5.  การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนนิโครงการ / กจิกรรม 7.78 

6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.64 

7.  ผลการด าเนนิโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในทอ้งถิ่น 7.72 

8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กจิกรรม 7.72 

ภาพรวม 7.69 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

 ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กจิกรรม 7.78 

2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรูข้้อมูลของโครงการ / กจิกรรม 7.71 

3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรม 7.64 

4.  มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ / กจิกรรมให้ประชาชนทราบ 7.64 

5.  การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนนิโครงการ / กจิกรรม 7.54 

6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.63 

7.  ผลการด าเนนิโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในทอ้งถิ่น 7.53 

8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กจิกรรม 7.57 

ภาพรวม 7.63 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศกึษา และระบบการจัดการเรียนรู้ใหห้ลากหลาย

เพื่อมุง่สูค่วามเป็นเลิศ 

 ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กจิกรรม 7.80 

2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรูข้้อมูลของโครงการ / กจิกรรม 7.63 

3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรม 7.66 

4.  มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ / กจิกรรมให้ประชาชนทราบ 7.73 

5.  การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนนิโครงการ / กจิกรรม 7.60 

6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.66 

7.  ผลการด าเนนิโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในทอ้งถิ่น 7.73 

8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กจิกรรม 7.62 

ภาพรวม 7.68 

 

แผนภูมิ  แสดงความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลโพทะเลแต่ละยุทธศาสตร์ 
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ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

 

1. ผลการพจิารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) 

 1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 

  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลโพทะเล ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 

เป็นดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได ้

ร้อยละของ

คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  20 19 19.00 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 14 14.00 

3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 57 57.00 

 3.1 ยุทธศาสตรข์องเทศบาลต าบลโพทะเล 10 8 8.00 

 3.2 ยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  10 8 8.00 

 3.3 ยุทธศาสตรจ์ังหวัด  10 8 8.00 

 3.4 วิสัยทัศน์  5 4 4.00 

 3.5 กลยุทธ์   5 5 5.00 

 3.6 เปาูประสงคข์องแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 5 5.00 

 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ 5 5 5.00 

 3.8 แผนงาน  5 5 5.00 

 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรใ์นภาพรวม  5 4 4.00 

 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 5 5.00 

รวมคะแนน  100 90 90.00 
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 1.2ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลโพทะเล ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได ้

ร้อยละของ

คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมนิผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ

เทศบาลต าบลโพทะเล 

20    

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับดา้นกายภาพ เช่น ที่ตัง้ของ

หมูบ้่าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมอิากาศ ลกัษณะของดิน  ลักษณะ

ของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ปุาไม ้ฯลฯ ด้าน

การเมอืง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 

การเลอืกตัง้  ฯลฯ 

3 3 15  

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับดา้นการเมอืง/การปกครอง 

เชน่ เขตการปกครอง การเลอืกตัง้  ฯลฯ 

ประชากร เชน่ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

และชว่งอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

2 2 10  

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 

การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม  

ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ์ฯลฯ  

2 2 10  

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพืน้ฐาน เช่น 

การคมนาคมขนส่ง การไฟฟาู การประปา  

โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 10  

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน่ 

การเกษตร การประมง การปศุสัตว ์ 

การบริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม  

การพาณิชย/์กลุ่มอาชพี แรงงาน ฯลฯ และ

เศรษฐกิจพอเพยีงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร

และแหลง่น้ า) 

2 2 10  

1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี 

วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี

และงานประจ าป ีภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ภาษาถิ่น 

สินค้าพื้นเมอืงและของท่ีระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

2 2 10  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได ้

ร้อยละของ

คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมนิผลแผน 

 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน่ น้ า 

ปุาไม้ ภูเขา คณุภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ฯลฯ 

2 2 10  

1.8 การส ารวจและจัดเก็บขอ้มูลเพื่อการจัดท า

แผนพัฒนาทอ้งถิ่นหรือการใช้ขอ้มูล จปฐ. 

2 1 5  

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 

วธีิการ และการด าเนนิการประชุมประชาคม

ท้องถิ่น โดยใชก้ระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า 

ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ รว่มรับประโยชน ์

ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารอื แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เพื่อแกปั้ญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตาม

อ านาจหนา้ที่ของเทศบาลต าบลโพทะเล 

3 3 15  

รวม 20 19 95  

  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐาน มกีารรวบรวมและวิเคราะห์สถานการณ์ภายในเทศบาล

ต าบลโพทะเล ไว้ได้ครบถ้วน เพียงพอในการน าไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะหเ์พี่อวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  
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 1.3 การวเิคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได ้

ร้อยละของ

คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมนิผลแผน 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15    

 2.1 การวิเคราะห์ท่ีครอบคลุมความเชื่อมโยง 

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์เทศบาล

ต าบลโพทะเล นโยบายของนายกเทศมนตรี

ต าบลโพทะเล รวมถึงความเชื่อมโยงแผน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

2 2 13.33  

2.2 การวิเคราะห์การใชผ้ังเมอืงรวมหรือผัง

เมอืงเฉพาะและการบังคับใช ้ผลของการบังคับ

ใช ้สภาพการณท่ี์เกิดขึ้นตอ่การพัฒนาทอ้งถิ่น 

1 1 6.66  

2.3 การวเิคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน 

การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน 

อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลย ี

จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมปัิญญาทอ้งถิ่น 

เป็นต้น 

2 1 6.66  

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลดา้น

รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม

ตา่งๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่

ท่ัวไป เป็นต้น 

2 2 13.33  

2.5 การวเิคราะห์ส่ิงแวดลอ้ม พืน้ท่ีสเีขียว 

ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ

หรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มผีลตอ่

สิ่งแวดลอ้มและการพัฒนา 

2 2 13.33  

2.6 ผลการวเิคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมนิ

สถานภาพการพฒันาในปัจจุบันและโอกาสการ

พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนคิ SWOT 

Analysis ท่ีอาจสง่ผลตอ่การด าเนนิงานไดแ้ก ่ 

S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดออ่น)  

O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 

2 2 13.33  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได ้

ร้อยละของ

คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมนิผลแผน 

 

2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการ

ของประชาชนเชงิพื้นท่ี มีการน าเสนอปัญหา 

ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรอืสมมตฐิานของ

ปัญหา แนวทางการแกไ้ขปัญหาหรอืวิธีการ

แก้ไขปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อ

แก้ไขปัญหา 

2 2 13.33  

2.8 สรุปผลการด าเนนิงานตามงบประมาณ 

ท่ีได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุป

สถานการณ์การพัฒนา การตัง้งบประมาณ 

การเบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผล

การน าแผนพัฒนาทอ้งถิ่นไปปฏบัิตใินเชงิ

ปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของ

แผนพัฒนาทอ้งถิ่นในเชงิคุณภาพ 

1 1 6.66  

2.9 ผลท่ีได้รับจากการด าเนนิงานใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น ผลท่ี

ได้รับ/ผลท่ีส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหา

อุปสรรคการด าเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการ

แก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

1 1 6.66  

รวม 15 14 93.34  

  ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพภายในเทศบาลต าบลโพทะเล ได้มีการน าเสนอ

ข้อมูลตา่งๆที่เกี่ยวข้องไว้ได้ครบถ้วน เพียงพอในการน าไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะหเ์พี่อวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  
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 1.4 ยุทธศาสตร์ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได ้

ร้อยละของ

คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมนิผลแผน 

3 ยุทธศาสตร์ 65    

 3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลโพทะเล

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 

สิ่งแวดลอ้มของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการ

พัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลโพทะเลและ

เชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ป ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 

และ Thailand 4.0 

10 8 12.31  

3.2 ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขตจังหวัดสอดคล้องและเชื่อมโยง

กับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอ้มของ

ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยง

หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 

Thailand 4.0 

10 8 12.31  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัดสอดคลอ้งกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/

ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลัก

ประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ีและ 

Thailand 4.0 

10 8 12.31  

3.4 วสิัยทัศน์ซึ่งมลีักษณะแสดงสถานภาพท่ี

เทศบาลต าบลโพทะเลตอ้งการจะเป็นหรือ

บรรลุถึงอนาคตอยา่งชัดเจน สอดคล้องกับ

โอกาสและศกัยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะของ

เทศบาลต าบลโพทะเลและสัมพันธ์กับ

โครงการพัฒนาทอ้งถิ่น 

5 4 6.15  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได ้

ร้อยละของ

คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมนิผลแผน 

 3.5 กลยุทธ์แสดงให้เห็นช่องทาง วธีิการ 

ภารกิจหรือสิ่งท่ีต้องท าตามอ านาจหนา้ที่ของ

เทศบาลต าบลโพทะเลท่ีจะน าไปสู่การบรรลุ

วสิัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนใน

สิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวสิัยทัศน์นัน้ 

5 5 7.69  

3.6 เปูาประสงค์ของแตล่ะประเด็นกลยุทธ์ 

เปูาประสงค์ของแตล่ะประเด็นกลยุทธ์มีความ

สอดคล้องและสนับสนุนตอ่กลยุทธ์ท่ีจะเกดิขึน้ 

มุง่หมายส่ิงหน่ึงสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 5 7.69  

3.7 จุดยนืทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแนใ่นการวางแผนพัฒนา

ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวสิัยทัศน์ของเทศบาล

ต าบลโพทะเลซึ่งเกิดจากศักยภาพของพืน้ท่ี

จรงิ ที่จะน าไปสูผ่ลส าเร็จทางยทุธศาสตร์ 

5 5 7.69  

3.8 แผนงาน 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน

อนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเร่ืองใดเร่ือง

หนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปูาประสงค์ 

ตัวช้ีวัด ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ จดุยนืทาง

ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบล

โพทะเลท่ีมีความชัดเจน น าไปสูก่ารจัดท า

โครงการพัฒนาทอ้งถิ่นในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่

ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

5 5 7.69  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได ้

ร้อยละของ

คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมนิผลแผน 

 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

ความเชื่อมโยงองค์รวมท่ีน าไปสู่การพัฒนา

ท้องถิ่นท่ีเกิดผลผลิต/โครงการจากแผน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหง่ชาติ ฉบับท่ี 12  Thailand 4.0 

แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุม่จังหวัด/

แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลโพทะเล 

5 4 6.15  

3.10 ผลผลิต/โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตท่ีเป็นชุดหรือ

เป็นโครงการท่ีเป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอัน

เดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อน าไปสู่

การจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาทอ้งถิ่นใน

แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปีอยา่งถูกตอ้งและ

ครบถ้วน 

5 5 7.69  

รวม 65 57 87.69  

  ข้อมูลยุทธศาสตร์ ของเทศบาลต าบลโพทะเล ได้น ามาจากยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่นในเขตจังหวัดพิจติร ซึ่ง ได้มกีารประชุมเพื่อพิจารณาก าหนดยุทธศาสตร์ดังกล่าวขึน้ เพื่อใหอ้งค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดพิจิตร ได้พิจารณาน าไปปรับใช้กับองค์กรปกครองของตนเอง เพื่อให้มีการ

พัฒนาไปในแนวทางเดียวกันทั้งจังหวัด เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตรร์ะดับภาค ซึ่งเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ และ Thailand 4.0 ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว คณะกรรมการตดิตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลต าบลโพทะเล พิจารณาเห็นว่าครบถ้วน เพียงพอในการน าไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะหก์าร

พัฒนาเทศบาลต าบลโพทะเล  
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) 

 2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 

 ผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลต าบลโพทะเล ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 เป็นดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได ้

ร้อยละของ

คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพฒันา   10 9 9.00 

2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปีไปปฏบิัติในเชิง

ปริมาณ  

10 9 9.00 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปีไปปฏบิัติในเชิง

คุณภาพ  

10 9 9.00 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 8 8.00 

5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 57 57.00 

 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5  

 5.2 ก าหนดวัตถุประสงคส์อดคล้องกับโครงการ 5 5  

 5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  

5 5  

 5.4 โครงการมีความสอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี  5 4  

 5.5 เปาูหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลอ้งกบั

แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ  

5 4  

 5.6 โครงการมีความสอดคลอ้งกับ Thailand 4.0  5 4  

 5.7 โครงการสอดคลอ้งกับยทุธศาสตรจ์ังหวดั  5 5  

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสรา้งให้

ประเทศชาติมั่นคง มัง่คั่ง ยั่งยนืภายใตห้ลักประชารัฐ  

5 5  

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)   

5 5  

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 5  

 5.11 มีการก าหนดตัวชีว้ัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงคแ์ละผล

ที่คาดว่าจะได้รับ 

5 5  

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ 5 5  

รวมคะแนน 100 92 92.00 
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 2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 

 รายละเอียดการให้คะแนนโครงการของเทศบาลต าบลโพทะเล ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได ้

ร้อยละของ

คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมนิผลแผน 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใชก้าร

วเิคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 

Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัย

และสถานการณก์ารเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการ

พัฒนา อย่างนอ้ยตอ้งประกอบด้วยการ

วเิคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจด้านสังคม ดา้น

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 9 90.00  

รวม 10 9 90.00  

 

 2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได ้

ร้อยละของ

คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมนิผลแผน 

2 การประเมนิผลการน าแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปไีป

ปฏิบัตใินเชงิปริมาณ 

10 9 90.00  

 2.1 การควบคุมท่ีมีการใชต้ัวเลขตา่งๆ เพื่อ

น ามาใชว้ัดผลในเชงิปริมาณ เชน่ การวัดจ านวน

โครงการ กจิกรรม งานต่างๆ กค็ือผลผลิต

นั่นเองว่าเป็นไปตามท่ีต้ังเปูาหมายเอาไว้หรือไม่

จ านวนท่ีด าเนนิการจริงตามท่ีได้ก าหนดไว้

เท่าไหร ่จ านวนท่ีไม่สามารถด าเนนิการได้มี

จ านวนเท่าไหร ่สามารถอธิบายได้ตามหลัก

ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา

ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีท่ีไดก้ าหนดไว ้

    

 2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) 

โครงการท่ีด าเนนิการในเชงิปริมาณ 

(Quantitative) 

    

รวม 10 9 90.00  
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 2.4 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได ้

ร้อยละของ

คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมนิผลแผน 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชงิคณุภาพ 

3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนา

ในเชงิคุณภาพคอืการน าเอาเทคนคิต่างๆ  

มาใชเ้พื่อวัดวา่ภารกจิ โครงการ กิจกรรม  

งานตา่งๆ ที่ด าเนนิการในพื้นท่ีน้ันๆ ตรงตอ่

ความตอ้งการของประชาชนหรือไมแ่ละ

เป็นไปตามอ านาจหนา้ที่หรือไม ่ประชาชน 

พงึพอใจหรอืไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ ์การ

ด าเนนิการต่างๆ  มสีภาพหรือลกัษณะ

ถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใชก้ารได้ตาม

วัตถุประสงค์หรือไม ่ซึ่งเป็นไปตามหลัก

ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏบัิติ

ราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมาย

ของแผนการปฏบัิตริาชการตามท่ีได้รับ

งบประมาณมาด าเนนิการ รวมถึงสามารถ

เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหนว่ยงาน 

10 9 90.00  

3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ 

(Impact) โครงการท่ีด าเนนิการในเชงิ

คุณภาพ (Qualitative) 

    

รวม 10 9 90.00  
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 2.5  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได ้

ร้อยละของ

คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมนิผลแผน 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

4.1 วเิคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้าน

ตา่งๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ

เทศบาลต าบลโพทะเลในมิติต่างๆ จนน าไปสู่

การจัดท าโครงการพัฒนาทอ้งถิน่โดยใช้ 

SWOT Analysis/Demand (Demand  

Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลัก

การบูรณาการ (Integration) กับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีพืน้ท่ีติดตอ่กัน 

10 8 80.00  

4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านตา่งๆ  ท่ี

สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลัก

ประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง และ

โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพยีงท้องถิ่น  

(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local  Sufficiency  

Economy  Plan : LSEP) 

    

รวม 10 8 80.00  
 

 2.6 โครงการพัฒนา  

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได ้

ร้อยละของ

คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมนิผลแผน 

5 โครงการพัฒนา 60    

 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 

เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองตอ่แผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบล

โพทะเลและด าเนนิการเพื่อให้การพัฒนา

บรรลุตามวสิัยทัศนข์องเทศบาลต าบล

โพทะเลท่ีก าหนดไว ้ชื่อโครงการมคีวาม

ชัดเจน มุง่ไปเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจ

ได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

5 5 8.33  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได ้

ร้อยละของ

คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมนิผลแผน 

 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงคส์อดคล้องกับ

โครงการมวีัตถุประสงค์ชัดเจน 

(clearobjective) โครงการต้องก าหนด

วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ

โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 

วธีิการด าเนนิงานตอ้งสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ มคีวามเป็นไปได้ชัดเจน มี

ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 5 8.33  

5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี

ความชัดเจนน าไปสู่การตัง้งบประมาณได้

ถูกต้องสภาพท่ีอยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็น

ทิศทางที่ตอ้งไปให้ถึงเปูาหมายตอ้งชัดเจน  

สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุม่เปูาหมาย

คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเปูาหมาย  

พื้นท่ีด าเนนิงาน และระยะเวลาด าเนนิงาน

อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าท่ีไหน  

เร่ิมตน้ในชว่งเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใคร

คือกลุ่มเปูาหมายของโครงการ หาก

กลุ่มเปูาหมายมหีลายกลุม่ ให้บอกชัดลงไป

วา่ใครคอืกลุม่เปูาหมายหลกั ใครคือ

กลุ่มเปูาหมายรอง 

5 5 8.33  

 

5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปีโครงการสอดคล้องกับ 

(1) ความมั่นคง  

(2)การสร้างความสามารถในการแขง่ขัน  

(3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า

เทียมกันทางสังคม  

(5) การสร้างการเตบิโตบนคุณภาพชีวิตท่ี

เป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้ม  

(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกดิความมั่นคง 

มั่งคั่ง ยั่งยืน 

5 4 6.67  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได ้

ร้อยละของ

คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมนิผลแผน 

 

5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหง่ชาตโิครงการมคีวามสอดคล้อง

กับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ

ฉบับท่ี 12 โดย  

(1) ยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง  

(2) ยดึคนเป็นศูนยก์ลางการพัฒนา  

(3) ยดึวสิัยทัศนภ์ายใตยุ้ทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี 

(4) ยดึเปูาหมายอนาคตประเทศไทย 2579  

(5) ยดึหลกัการน าไปสู่การปฏบัิตใิห้เกดิผล

สัมฤทธ์ิอยา่งจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่

ผลสมัฤทธ์ิท่ีเป็นเปูาหมายระยะยาว  

ภายใตแ้นวทางการพัฒนา  

(1) การยกระดับศักยภาพการแขง่ขันและการ

หลุดพน้กบัดักรายได้ปานกลางสูร่ายได้สูง  

(2) การพัฒนาศกัยภาพคนตามชว่งวัยและการ

ปฏรูิประบบเพื่อสร้างสังคมสงูวัยอยา่งมี

คุณภาพ  

(3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสงัคม  

(4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความ

เป็นเมอืง 

(5) การสร้างความเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจ

และสงัคมอยา่งเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม  

(6) การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

5 4 6.67  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได ้

ร้อยละของ

คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมนิผลแผน 

 

5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 

4.0โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการ

ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–

Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน

ด้วยนวัตกรรม ท านอ้ย ได้มาก เชน่ (1) 

เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ ์ไปสู่

สินค้าเชงินวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ

ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม 

ไปสู่การขับเคลื่อนดว้ยเทคโนโลย ีความคิด

สร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจาก

การเนน้ภาคการผลิตสินคา้ ไปสู่การเนน้ภาค

บริการมากขึ้น รวมถึงโครงการท่ีเตมิเต็ม

ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ 

นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและการ

วจิัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบ

เชงิเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร 

เทคโนโลยชีวีภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม 

ฯลฯ 

5 4 6.67  

 

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

จังหวัดโครงการพัฒนาทอ้งถิ่นมคีวาม

สอดคล้องกับหว้งระยะเวลาของแผนพัฒนา

จังหวัดท่ีได้ก าหนดขึน้ เพื่อขับเคลื่อนการ

พัฒนาทอ้งถิ่นเสมอืนหนึ่งการขับเคลื่อนการ

พัฒนาจังหวัด ซึ่งไมส่ามารถแยกส่วนใดสว่น

หนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนีโ้ครงการ

พัฒนาทอ้งถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมตอ่หรือ

เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีได้

ก าหนดขึน้ท่ีเป็นปัจจุบัน 

5 5 8.33  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได ้

ร้อยละของ

คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมนิผลแผน 

 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือ

การเสริมสร้างให้ประเทศชาติม่ันคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืนภายใตห้ลักประชารัฐ เป็นโครงการท่ี

ด าเนนิการภายใตพ้ื้นฐานความพอเพยีงท่ี

ประชาชนด าเนนิการเองหรือร่วมด าเนนิการ 

เป็นโครงการตอ่ยอดและขยายได้ เป็นโครงการ

ท่ีประชาชนตอ้งการเพือ่ให้เกิดความยั่งยนื ซึง่มี

ลักษณะท่ีจะให้ท้องถิน่มคีวามมั่นคง มั่งคัง่ 

ยั่งยนื เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนาแลว้ ดว้ยการพัฒนา

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง และเศรษฐกจิ

พอเพยีงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหลง่น้ า) 

(LSEP) 

5 5 8.33  

 

5.9 งบประมาณ มคีวามสอดคล้องกับ

เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านงึถึง

หลักส าคัญ 5 ประการในการจัดท าโครงการ

ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความ

มปีระสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี

ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม

(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

5 5 8.33  

 

5.10 มีการประมาณการราคาถกูต้องตาม

หลักวิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้อง

ให้สอดคลอ้งกับโครงการถูกต้องตามหลัก

วชิาการทางชา่ง หลักของราคากลาง ราคา

กลางทอ้งถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนด

ราคาและตรวจสอบไดใ้นเชงิประจักษ ์              

มคีวามคลาดเคลื่อนไมม่ากกวา่หรือไมต่่ า

กว่าร้อยละหา้ของการน าไปตัง้งบประมาณ

รายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม 

หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ 

5 5 8.33  
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คณะกรรมการติดตาม

และประเมนิผลแผน 

 

5.11 มกีารก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดวา่

จะได้รับ มีการก าหนดดัชนีชี้ วัดผลงาน

(Key Performance Indicator : KPI) ท่ีสามารถวดั

ได ้(measurable) ใช้บอกประสิทธิผล

(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ

(efficiency) ได ้เชน่ การก าหนดความพงึพอใจ 

การก าหนดร้อยละ การก าหนดอนัเกิดจากผล

ของวัตถุประสงค์ท่ีเกดิท่ีสิ่งท่ีได้รับ (การ

คาดการณ ์คาดวา่จะได้รับ) 

5 5 8.33  

 

5.12 ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ สอดคลอ้งกับ

วัตถุประสงค์ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริง

จากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่ง

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว ้การไดผ้ล

หรือผลท่ีเกิดขึ้นจะตอ้งเท่ากับวัตถุประสงค์

หรือมากกวา่วัตถุประสงค ์ซึ่งการเขียน

วัตถุประสงค์ควรค านงึถึง  

(1) มีความเป็นไปได้และมคีวาม

เฉพาะเจาะจง ในการด าเนนิงานตาม

โครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของ

ความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งท่ีต้องการ

ด าเนนิงานอยา่งชัดเจนและเฉพาะเจาะจง

มากที่สุด และสามารถปฏบัิตไิด ้(4) เป็นเหตุ

เป็นผล  สอดคลอ้งกับความเป็นจริง 

 (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 5 8.33  

รวม 60 57 95.00  
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ส่วนท่ี 4  สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม 

 1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 

  1.1.1 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ยุทธศาสตรบ์ริหารจัดการน้ า อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  มีการจัดหา และปรับปรุงถังรองรับขยะ ให้เพียงพอกับความตอ้งการของประชาชน ซึ่งมีการ

จัดท าถังขยะเพื่อรองรับขยะมีพษิ และจัดส่งให้โรงพยาบาลโพทะเล เพื่อน าส่งไปท าลายตามกระบวนการ  

  มีกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมกันรักษาและเพิ่มพืน้ที่สีเขียวในชุมชนให้มากขึ้น 

  มีการบริหารจัดการสวนสาธารณะหนองสนุ่น โดยมีการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพืน้ที่สเีขียว และ

จัดสถานที่ส าหรับออกก าลังกาย สนามเด็กเล่น และที่พักผอ่น 

  1.1.2 ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ยุทธศาสตร์เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตร  สินค้าข้าวแบบพึ่งพา

ตนเองและการ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

  มีการจัดงานประเพณี และส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และใน

ภาพรวมของระดับจังหวัดพิจติร 

 1.1.3 ยทุธศาสตรท์ี่ 3 ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

  มีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุขใหก้ับประชาชนในเขตเทศบาลต าบลโพทะเล 

โดยมีการอบรมให้ความรูด้้านการดูแลรักษาสุขภาพ และการออกก าลังกาย ซึ่งได้จัดสถานที่และอุปกรณ์ใน

การออกก าลังกายไว้ตามจุดต่างๆ ภายในเขตเทศบาลต าบลโพทะเล 

  ผูสู้งอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล ช่วยเหลือ เพื่อใหม้ีชีวติความเป็นอยู่ที่ดขีึน้ 

 1.1.4 ยทุธศาสตรท์ี่ 4 ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

  มีการจัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการจัดท าแผนชุมชน และ

การเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ซึ่งเป็นการส่งเสริมกระบวนการประชา

สังคม โดยรับฟังความคิดเห็นเสียงส่วนใหญ่ และเคารพเสียงส่วนน้อย 

  มีการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น เพื่อให้มีความรูค้วามสามารถ และพัฒนาการท างานใหม้ี

ประสิทธิภาพสูงขึน้ 

 1.1.5 ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ยุทธศาสตร์สร้างความพร้อมของจังหวัดเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

  ยุทธศาสตร์นีม้ีผลการด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ โดยเป็นการมุ่งเน้นการใหบ้ริการประชาชน 

จากวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิม  

  มีสถานที่ใหบ้ริการด้านอินเตอร์เน็ท โดยไม่เสียค่าใช้จา่ย เพื่อใหป้ระชาชนได้เข้าถึงเทคโนโลยี 

และน าเทคโนโลยีไปเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาอาชีพของตน เช่น การซือ้ขายทางอินเตอร์เน็ท การได้รับ

ข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทาง นักเรียน นักศกึษามีสถานที่ในการค้นหาข้อมูลเพื่อประโยชน์ในด้านการศกึษา 
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  มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และหอ้งสมุดรักการอ่าน ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลในพื้นที่และ

ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวก 

 1.1.6 ยุทธศาสตรท์ี่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 มีการจัดอบรมใหค้วามรู้ด้านการปูองกันภัย มีงานปูองกันบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งมีเจ้าหน้าที่

อยู่เวรยาม เพื่อเฝูาระวังเหตุต่างๆ และสามารถเข้าช่วยเหลือได้หากเกิดภัยต่างๆ และมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด

ในพืน้ที่ เพื่อเป็นการปูองกัน และเป็นเครื่องมอืในการติดตามการก่อเหตุ ซึ่งเป็นอีกช่องช่องเพื่อประโยชน์ด้าน

ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 1.1.7 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศกึษา และระบบการจัดการเรียนรู้ให้

หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลโพทะเล เป็นสถานที่พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนใหม้ี

พัฒนาการที่ดสีมวัย ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีสถานที่ บุคลากร และสื่อการเรียนการสอนที่พร้อม ในการดูแล

เด็กเล็กใหม้ีพัฒนาการสมวัย 

 1.2 ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 ห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 เทศบาลต าบลโพทะเล ได้

ด าเนินการตามแผนงานที่วางไว้จ านวน 53 โครงการ จากโครงการทั้งหมด 43 โครงการ ซึ่งโครงการที่ยังไม่ได้

ด าเนนิการ จ านวน 10 โครงการ ได้แก่  

ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวนงบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

1. 2.ยุทธศาสตร์เพิ่มขดี

ความสามารถการ

แข่งขันภาคการเกษตร 

สินค้าข้าวแบบพึ่งพา

ตนเองและการ 

ท่องเท่ียวเชงิ

วัฒนธรรม 

โครงการจัดงานแข่งขัน

เรือยาว 

100,000.00 เพื่ออนุรักษแ์ละสบืสาน

ประเพณีอันดงีามของ

ท้องถิ่นและของชาติ 

จัดงานตามประเพณี

แข่งขันเรือยาว 

2. 3. ยุทธศาสตร์พัฒนา

สังคมและคุณภาพชีวิต

ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพยีง 

โครงการจ้างนกัเรียน 

นักศกึษา ปฏิบัตงิาน

ในช่วงปิดภาคเรียนและ

วันหยุด 

10,000.00 เพื่อสง่เสริมให้เด็ก

นักเรียน นักศกึษามรีายได้

เสริม และใชเ้วลาวา่งให้

เกิดประโยชนใ์นช่วงปิด

ภาคเรียน 

จ้างนักเรียน นักศกึษา

มาชว่ยปฏบัิตงิาน

ในช่วงปิดภาคเรียนและ

วันหยุด 

3. 3. ยุทธศาสตร์พัฒนา

สังคมและคุณภาพชีวิต

ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพยีง 

โครงการส่งเสริมและ

พัฒนาศักยภาพผู้สูงอาย ุ

1,500.00 เพื่อสง่เสริมและพัฒนา

ศักยภาพผู้สูงอายุในดา้น

ตา่งๆ 

จัดประชุม อบรม 

ศกึษาดูงานหรือ

กิจกรรมในด้านต่างๆ

ให้แกผู่สู้งอาย ุ
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวนงบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

4. 3. ยุทธศาสตร์พัฒนา

สังคมและคุณภาพชีวิต

ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพยีง 

อุดหนุนตามโครงการ สัตว์

ปลอดโรค 

คนปลอดภัย จากโรคพิษ

สุนัขบ้าฯ 

9,900.00 เพื่อให้ประชาชนและสัตว์

ปลอดภัยจากโรค 

พษิสุนัขบ้า 

อุดหนุนงบประมาณใน

การขับเคลื่อนโครงการ

และส ารวจข้อมูล

จ านวนสัตว์และขึ้น

ทะเบียนสัตว์ 

5. 3. ยุทธศาสตร์พัฒนา

สังคมและคุณภาพชีวิต

ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพยีง 

อุดหนุนโครงการตาม

พระราชด าร ิ 

ด้านสาธารณสุข 

100,000.00 เพื่อให้ประชาชนมสีุขภาพ

และคุณภาพชีวิตท่ีด ี

ประชาชนในเขต

เทศบาลต าบลโพทะเล 

6. 4.ยุทธศาสตร์พัฒนา

องคก์รและบริหาร

กิจการบ้านเมอืงท่ีด ี

โครงการเลอืกตัง้ผู้บริหาร

และสมาชกิสภาเทศบาล

ต าบลโพทะเล 

200,000.00 เพื่อจัดเลอืกตัง้ผู้บริหาร

และสมาชกิสภาเทศบาล

ต าบลโพทะเล 

จัดเลือกตั้งผู้บริหาร

และสมาชกิสภา

เทศบาลต าบลโพทะเล 

7. 4.ยุทธศาสตร์พัฒนา

องคก์รและบริหาร

กิจการบ้านเมอืงท่ีด ี

อุดหนุนโครงการขอรับเงิน

อุดหนุนเพื่อสนับสนุนการ

ด าเนนิงานของศูนยข์้อมูล

ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง

ขององกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น อ าเภอโพทะเล 

12,000.00 เพื่อให้มสีถานท่ีและ

งบประมาณในการบริหาร

จัดการของศูนย์ฯ ในการ

เป็นสื่อกลางในการ

เผยแพร่ขา่วสารการซื้อ

การจ้างของ อปท.ในเขต

อ าเภอโพทะเล 

สนับสนุนงบประมาณ

ให้ อปท.ท่ีเป็นเจ้าภาพ

ในการด าเนินงานของ

ศูนยข์้อมูลขา่วสารการ

จัดซือ้จัดจา้งของ

องคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่น อ าเภอโพทะเล 

8. 6.ยุทธศาสตร์การ

รักษาความมั่นคง

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สนิ 

โครงการปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

50,000.00 เพื่อเป็นการปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิด

กับประชาชน 

เตรียมการปูองกันสา

ธารณภัยเมื่อเกิดเหตุให้

การช่วยเหลอื 

9. 6.ยุทธศาสตร์การ

รักษาความมั่นคง

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สนิ 

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์

จราจร 

50,000.00 เพื่อปูองกันการเกิด

อุบัตเิหตุ บริเวณทางแยก

ตา่งๆและในเขตชุมชน 

จัดซือ้อุปกรณจ์ราจร 

เพื่ออ านวยความ

สะดวกในการจัดการ

จราจร เชน่กรวย

จราจร แผงกั้นจราจร 
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10. 7.ยุทธศาสตร์พัฒนาคุ

ภาพมาตรฐาน

การศึกษา และระบบ

การจัดการเรียนรู้ให้

หลากหลายเพื่อมุ่งสู่

ความเป็นเลิศ 

โครงการพัฒนาศักยภาพ

ครู ผู้ดูแลเด็กของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ต าบลโพทะเล 

60,000.00 เพื่อพัฒนาครู ผู้ดูแลเด็ก

เล็ก ให้มีความรู้

ความสามารถในการ

ปฏบัิตงิานให้มีคุณภาพ 

จัดอบรมและศึกษาดู

งานแก่ครู ผูดู้แลเด็ก

เล็ก ของศูนยพ์ัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลต าบล

โพทะเล 

 

 ซึ่งโครงการที่ด าเนินการแล้ว มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 

ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่พอใจกับการด าเนินการ 

   

2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต 
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สำนักงานเทศบาลตำบลโพทะเล

โทรศัพท์ 056-681117
โทรสาร 056-681304 ต่อ 106
www.phothlae.go.th

ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร


