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 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และรายงาน

ผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหาร

ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ

เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีครั้ง

ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 เนื่องจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโพทะเล ได้มีมติเมื่อ

การประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลต าบลโพทะเล ปีละ 4 ครั้ง (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)   

 ดังนั้น เพื่อใหก้ารปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า

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

เทศบาลต าบลโพทะเล และตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล

โพทะเล  จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (ห้วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561) มาเพื่อให้ผู้บริหารได้ด าเนินการ

ตามระเบียบฯ 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 การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยผู้บริหารเทศบาลต าบลโพทะเล ได้

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อท าหน้าที่ในการก าหนดแนวทางวิธีการในการ

ติดตามและประเมินผลผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลโพทะเล เพื่อให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติและจัดท า

รายงานการติดตามและประเมินผลปีละ 4 ครั้ง (ทุกไตรมาส) โดยมีกองวิชาการและแผนงานท าหน้าที่

รวบรวม และจัดท ารายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานการติดตามและประเมินผล

การด าเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารเทศบาล สภาเทศบาล และ

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง (ไตร

มาสละ 1 ครั้ง) 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 วิธีการในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 2. ด าเนินการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พรอ้มทั้งประกาศผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหป้ระชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบหา้วันนับแตว่ันรายงานผล

และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างนอ้ยปีละหนึ่ง

ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 4. แต่งตัง้คณะอนุกรรมการหรอืคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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2. วธิกีารติดตามและประเมินผล 

 1. การติดตาม (Monitoring) เป็นการตดิตามเพื่อให้ทราบความก้าวหน้าในการด าเนินงานตาม

โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและได้บรรจุไว้ใน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และในกรณีที่พบปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน จะ

ได้พิจารณาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงใหโ้ครงการต่างๆ ส าเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  วิธีการตดิตามด าเนินงาน โดยใหก้องวิชาการและแผนงาน ด าเนินการบันทึกข้อมูล

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และการอนุมัติงบประมาณ ในระบบ e-plan และมอบหมายให้กองคลังบันทึกข้อมูล

การจัดซือ้จัดจ้าง และการเบิกจ่าย ในระบบ e-plan โดยกองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้รวบรวมข้อมูลจาก

ระบบ e-plan เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีละ 4 ครั้ง ดังนี้ 

 ครั้งที่ 1 รายงานภายในเดือนมกราคม 2562 (หว้งระยะเวลาระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561) 

 ครั้งที่ 2 รายงานภายในเดือนเมษายน 2562 (หว้งระยะเวลาระหว่างเดือนมกราคม – มนีาคม 2562)  

 ครั้งที่ 3 รายงานภายในเดือนกรกฎาคม 2562 (หว้งระยะเวลาระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2562) 

 ครั้งที่ 4 รายงานภายในเดือนธันวาคม 2562 (หว้งระยะเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2562)

 และสรุปเป็นผลด าเนินงานในภาพรวมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและนโยบายเทศบาลต าบลโพทะเล 

เสนอผูบ้ริหารเทศบาล 

 2. การประเมินผล (Evaluation)  เป็นการประเมนิความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ

ด าเนนิงานของเทศบาลต าบลโพทะเล เพื่อให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ประสบความส าเร็จเป็นไป

ตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ หรอืมีปัญหาอุปสรรคที่ท าให้ไมป่ระสบความส าเร็จเป็นไปตาม

จุดมุง่หมายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ หรอืมียุทธศาสตร์ด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทาง หรือโครงการพัฒนา

ใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้อง ซึ่งในส่วนการประเมินความพึงพอใจของประชาชนจะด าเนินการประเมินปีละ

หนึ่งครัง้ คอืสิน้ปีงบประมาณ เพื่อน าเสนอต่อผู้บริหารเทศบาลเป็นข้อมูลในการจัดล าดับความส าคัญของ

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาก่อนที่จะจัดท าแผนพัฒนาครั้งต่อไป 

3. การรายงานผล 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลโพทะเล มีอ านาจหน้าที่ในการ

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีต าบล

โพทะเล เพื่อให้นายกเทศมนตรีต าบลโพทะเล เสนอต่อสภาเทศบาลต าบลโพทะเล และคณะกรรมการพัฒนา

ของเทศบาลต าบลโพทะเลโดยอย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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ขั้นตอนการรายงานผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

คณะกรรมการ

พัฒนา 

เมษายน/ตุลาคม 

คณะกรรมการ

ตดิตามและ

ประเมินผล 

สภาเทศบาล

ต าบลโพทะเล รายงานผล เสนอ 

ตัง้ข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอ

ความเห็น 

เสนอ 

เสนอ 

ตัง้ข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอ

ความเห็น 

นายกเทศมนตรี

ต าบลโพทะเล 

เสนอ 

นายกเทศมนตรี

ต าบลโพทะเล 

 

นายกเทศมนตรี

ต าบลโพทะเล 

 

ปร ะก าศผลก า ร ติดตา มแล ะ

ประเมนิผลแผนพัฒนาให้ประชาชน

ใน เขต เทศบาลต าบลโพทะ เล 

ทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน 

นับแต่วันรายงานผลและเสนอ

ความเห็นดังกล่าวและต้องปิด

ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย

กว่าสามสบิวัน 
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ส่วนท่ี 2 การตดิตามและประเมนิผล 

 

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

เสียงส่วนน้อย 

  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 

 ปลูกจติส 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. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุภาพมาตรฐานการศกึษา และระบบการจัดการเรียนรู้ใหห้ลากหลายเพื่อมุ่งสู่

ความเป็นเลิศ 

 

2.2 การติดตามประเมนิผล 

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

ไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยผ่านการมสี่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุม

กรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการ

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

2559 ซึ่งในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ได้มเีครื่องมือในการ

ด าเนนิการ ดังแผนภูมติ่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

    

     

 

 

 

  

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  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ

ด าเนนิงานทุกๆ  3  เดือน   

ส่วนที่  1   ข้อมูลทั่วไป 

1  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    เทศบาลต าบลโพทะเล  

2  รายงานผลการด าเนินงาน  ไตรมาส 1 (รอบเดือนตุลาคม – ธันวาคม 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 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ถึงฉบับที่ 2/2561) วันที่ 17 สงิหาคม 2561 โดยได้ก าหนดโครงการดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 

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

1.ยุทธศาสตร์บริหาร

จัดการน้ า อนุรักษ ์

ฟื้นฟูทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิง่แวดลอ้ม 

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

2.ยุทธศาสตร์เพิ่มขดี

ความสามารถการ

แข่งขันภาคการเกษตร 

สินค้าข้าวแบบพึ่งพา

ตนเองและการ 

ท่องเท่ียวเชงิ

วัฒนธรรม 

12 1,032,000.00 14 1,440,000.00 14 1,432,000.00 14 1,432,000.00 

3. ยุทธศาสตร์พัฒนา

สังคมและคุณภาพชีวิต

ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพยีง 

31 10,373,000.00 38 10,432,800.00 39 9,872,800.00 46 26,962,800.00 

 

 

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 

7 592,000.00 11 1,226,000.00 10 1,216,000.00 13 2,436,000.00 

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. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุ

ภาพมาตรฐาน

การศึกษา และระบบ

การจัดการเรียนรู้ให้

หลากหลายเพื่อมุ่งสู่

ความเป็นเลิศ 

14 7,810,000.00 11 7,449,600.00 11 7,360,000.00 12 7,910,000.00 

รวม 79 20,527,000.00 88 21,168,400.00 92 22,440,800.00 99 39,360,800.00 

4. จ านวนโครงการและงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัต ิ

1. ยุทธศาสตรบ์รหิารจัดการน้ า อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 3 40,000.00 

2. ยุทธศาสตรเ์พิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตร สินคา้ขา้วแบบพึ่งพาตนเอง

และการ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
9 570,000.00 

3. ยุทธศาสตรพ์ัฒนาสงัคมและคุณภาพชวีิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 16 5,388,900.00 

4. ยุทธศาสตรพ์ัฒนาองคก์รและบรหิารกิจการบา้นเมืองทีด่ี 8 365,000.00 

5. ยุทธศาสตรส์รา้งความพรอ้มของจงัหวดัเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน - - 

6. ยุทธศาสตรก์ารรักษาความมั่นคงปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 5 80,000.00 

7. ยุทธศาสตรพ์ัฒนาคุภาพมาตรฐานการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรูใ้หห้ลากหลาย

เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลศิ 
9 7,300,068.00 

รวม 50 13,743,968.00 
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รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลโพทะเล  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งก าหนดห้วงระยะเวลาด าเนินการตามไตรมาศ ดังนี ้

ไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2561) 

ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

1 2.ยุทธศาสตรเ์พิ่มขดี

ความสามารถการแขง่ขัน

ภาคการเกษตร สินคา้

ข้าวแบบพึ่งพาตนเองและ

การ ท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม 

โครงการงานประเพณี

ลอยกระทง 

100,000.00 เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน

ประเพณีอันดงีามของ

ท้องถิ่นและของชาติ 

จัดงานตามประเพณี

แข่งขันเรือยาว 

2 3. ยุทธศาสตรพ์ัฒนา

สังคมและคุณภาพชวีิต

ตามแนวทางเศรษฐกจิ

พอเพียง 

โครงการปูองกันและ

ควบคุมโรค

ไข้เลือดออก 

30,000.00 เพื่อปูองกันและควบคุม

โรคไข้เลือดออก 

รณรงคใ์ห้ความรู้แก่

ประชาชนแจกทราย 

อะเบทและฉดีพ่น

สารเคมีเพื่อก าจัดยุง 

3 3. ยุทธศาสตรพ์ัฒนา

สังคมและคุณภาพชวีิต

ตามแนวทางเศรษฐกจิ

พอเพียง 

โครงการเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอาย ุ

3,516,000.00 เพื่อให้ผู้สงูอายุมีรายได้ใช้

จ่ายในชีวติประจ าวัน 

ให้รายได้แก่ผูส้งูอายุ 

เป็นรายเดอืน 

4 3. ยุทธศาสตรพ์ัฒนา

สังคมและคุณภาพชวีิต

ตามแนวทางเศรษฐกจิ

พอเพียง 

โครงการเบี้ยยังชีพ 

คนพิการ 

1,536,000.00 เพื่อให้คนพิการมีรายได้ใช้

จ่ายในชีวติประจ าวัน 

ให้รายได้แก่คน

พกิาร 

เป็นรายเดอืน 

5 3. ยุทธศาสตรพ์ัฒนา

สังคมและคุณภาพชวีิต

ตามแนวทางเศรษฐกจิ

พอเพียง 

โครงการเบี้ยยังชีพ

ผู้ปวุยเอดส ์

18,000.00 เพื่อให้ผู้ปวุยเอดส์มีรายได้

ใช้จา่ยในชีวติประจ าวัน 

ให้รายได้แก่ผูปุ้วย

เอดส์เป็นรายเดอืน 

6 4.ยุทธศาสตรพ์ัฒนา

องคก์รและบรหิารกิจการ

บ้านเมืองที่ด ี

โครงการ

ประชาสัมพันธ์การ

จัดเก็บและช าระภาษ ี

10,000.00 เพื่อกระตุ้นให้ประชาน 

ช าระภาษีใหต้รงเวลา 

จัดท าปูาย

ประชาสัมพันธ์การ

จัดเก็บและช าระภาษ ี
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ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

7 6.ยุทธศาสตรก์ารรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยใน

ชีวติและทรัพย์สนิ 

โครงการปูองกัน

อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปี

ใหม ่

5,000.00 เพื่อเป็นการปูองกัน

อุบัติเหตใุห้ผูส้ัญจร  ใน

ท้องถนน ในช่วงเทศกาลปี

ใหม ่ใหม้ีความปลอดภัย

ทั้งชวีิตและทรัพยส์ิน 

ตั้งจุดตรวจบริเวณ 

สี่แยกตลาดโพทะเล 

8 7.ยุทธศาสตรพ์ัฒนา

คุณภาพมาตรฐาน

การศึกษา และระบบการ

จัดการเรียนรูใ้ห้

หลากหลายเพื่อมุง่สู่

ความเป็นเลิศ 

โครงการอาหาร

กลางวัน (ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลต าบล

โพทะเล) 

641,900.00 เพื่อให้เด็กได้มอีาหาร

กลางวันทีม่ีสารอาหาร

ครบ 5 หมู่ 

จ้างเหมาท าอาหาร

กลางวันให้เด็กใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

9 7.ยุทธศาสตรพ์ัฒนา

คุณภาพมาตรฐาน

การศึกษา และระบบการ

จัดการเรียนรูใ้ห้

หลากหลายเพื่อมุง่สู่

ความเป็นเลิศ 

โครงการจัดซื้ออาหาร

เสริม (นม) 

2,184,468.00 เพื่อให้เด็กมอีาหารเสรมิ 

(นม) ดื่มและมสีุขภาพ

รา่งกายสมบูรณแ์ข็งแรง 

จัดซื้ออาหารเสรมิ 

(นม) ให้เด็กนักเรียน

โรงเรียนในเขต

เทศบาลและศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาล 

10 7.ยุทธศาสตรพ์ัฒนา

คุณภาพมาตรฐาน

การศึกษา และระบบการ

จัดการเรียนรูใ้ห้

หลากหลายเพื่อมุง่สู่

ความเป็นเลิศ 

อุดหนุนตามโครงการ

จัดหาอาหารกลางวนั

ให้แก่เด็กนักเรียน 

4,036,000.00 เพื่อให้นักเรยีนได้รับ

ประทานอาหารกลางวันที่

มีคุณภาพ สะอาด ถูก

หลักอนามยั และได้รับ

อาหารครบ 5 หมู ่

สนับสนุน

งบประมาณในการ

จัดหาอาหาร

กลางวันให้เด็ก

นักเรยีนโรงเรียนใน

เขตเทศบาลต าบล

โพทะเล จ านวน 2 

โรงเรียน 
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ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

11 7.ยุทธศาสตรพ์ัฒนา

คุณภาพมาตรฐาน

การศึกษา และระบบการ

จัดการเรียนรูใ้ห้

หลากหลายเพื่อมุง่สู่

ความเป็นเลิศ 

อุดหนุนตามโครงการ

วิทยากรภายนอก 

ให้แก่โรงเรยีนอนุบาล

โพทะเล "รัฐบ ารุง" 

50,000.00 เพื่อให้โรงเรยีนมี

งบประมาณในการจ้าง

วิทยากรภายนอกมาสอน

วิชานาฏศลิป์ เพือ่ให้เด็ก

ได้มีความรู้ในวิชา

นาฏศลิป์ เพือ่เป็นการสืบ

สานศลิปวัฒนธรรมอันดี

งามของชาต ิ

สนับสนุน

งบประมาณตาม

โครงการจ้าง

วิทยากรภายนอก

ให้แก่โรงเรยีน

อนุบาลโพทะเล  

12 7.ยุทธศาสตรพ์ัฒนา

คุณภาพมาตรฐาน

การศึกษา และระบบการ

จัดการเรียนรูใ้ห้

หลากหลายเพื่อมุง่สู่

ความเป็นเลิศ 

อุดหนุนตามโครงการ

วิทยากรภายนอก 

ให้แก่โรงเรยีนวดั

โพทะเล 

50,000.00 เพื่อให้โรงเรยีนมี

งบประมาณในการจ้าง

วิทยากรภายนอกมาสอน

วิชาภาษาองักฤษ 

สนับสนุน

งบประมาณตาม

โครงการจ้าง

วิทยากรภายนอก

ให้แก่โรงเรยีนวดั

โพทะเล 

 

ไตรมาส 2 (มกราคม – มีนาคม 2562) 

ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

13 1.ยุทธศาสตรบ์รหิาร

จัดการน้ า อนุรักษ์ ฟืน้ฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  

โครงการอาสาสมัคร

พิทักษ์สิ่งแวดลอ้ม 

10,000.00 เพื่อให้ประชาชนมสี่วน

รว่มในการอนุรักษ์

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

จัดอบรมและจัดตั้ง

กลุ่มอาสาสมัคร

พิทักษ์สิ่งแวดลอ้ม 

14 2.ยุทธศาสตรเ์พิ่มขดี

ความสามารถการ

แข่งขันภาคการเกษตร 

สินคา้ข้าวแบบพึ่งพา

ตนเองและการ 

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

อุดหนุนโครงการการ

จัดงานริ้วขบวนถวาย

ดอกบัวนมสัการหลวง

พ่อเพชร วัดท่าหลวง  

(พระอารามหลวง) 

20,000.00 เพื่อส่งเสรมิกิจกรรมและ

สนับสนุน การบ ารุงรักษา

ศิลปะ ประเพณี ภมูิ

ปัญญาท้องถิ่น และ

วัฒนธรรมอันดีงามของ

จังหวัด และเพือ่เป็นการ

ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา 

สนับสนุน

งบประมาณให้ อปท.

ที่เป็นเจา้ภาพในการ

จัดโครงการจัดริ้ว

ขบวนถวายดอกบัว

นมัสการหลวงพอ่

เพชร วัดท่าหลวง  

(พระอารามหลวง) 
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ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

15 3. ยุทธศาสตรพ์ัฒนา

สังคมและคุณภาพชวีิต

ตามแนวทางเศรษฐกจิ

พอเพียง 

โครงการแขง่ขัน

โพทะเลมนิิมาราธอน 

20,000.00 เพื่อให้ประชาชนสนใจ

ออกก าลังกายและเช่ือม

ความสามัคค ี

จัดการแขง่ขัน

โพทะเลมนิิมาราธอน 

16 3. ยุทธศาสตรพ์ัฒนา

สังคมและคุณภาพชวีิต

ตามแนวทางเศรษฐกจิ

พอเพียง 

โครงการปูองกันและ

ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

20,000.00 เพื่อปูองกันและควบคุม

ไม่ใหส้ัตว์เลีย้งเป็นโรคพิษ

สุนัขบ้าและแพร่ไปสูม่นุษย์ 

ฉดีวัคซนี ฉดียา

คุมก าเนิดและท า

หมันให้กับสัตว ์

17 3. ยุทธศาสตรพ์ัฒนา

สังคมและคุณภาพชวีิต

ตามแนวทางเศรษฐกจิ

พอเพียง 

โครงการส่งเสรมิ

พัฒนาศักยภาพศูนย์

พัฒนาครอบครัวใน

ชุมชน 

5,000.00 เพื่อส่งเสรมิการพัฒนา

ศักยภาพศนูย์พัฒนา

ครอบครัวในชุมชนให้มี

ประสิทธิภาพ 

จัดประชุมอบรม 

ศึกษา ดงูานหรือ

กจิกรรมในด้านต่างๆ

ให้แก่ศูนย์พัฒนา

ครอบครัวในชุมชน 

18 3. ยุทธศาสตรพ์ัฒนา

สังคมและคุณภาพชวีิต

ตามแนวทางเศรษฐกจิ

พอเพียง 

โครงการส่งเสรมิและ

พัฒนาศักยภาพเด็ก

และเยาวชน 

3,000.00 เพือ่ส่งเสรมิและพัฒนา

ศักยภาพเด็กและเยาวชน

ในดา้นตา่งๆ 

จัดประชุม อบรม 

ศึกษาดูงานหรือ

กจิกรรมในด้านต่างๆ

ให้แก่เด็กและ

เยาวชน 

19 3. ยุทธศาสตรพ์ัฒนา

สังคมและคุณภาพชวีิต

ตามแนวทางเศรษฐกจิ

พอเพียง 

อุดหนุนตามโครงการ 

สัตว์ปลอดโรค คน

ปลอดภัย จากโรคพิษ

สุนัขบ้าฯ 

9,900.00 เพื่อให้ประชาชนและสตัว์

ปลอดภัยจากโรคพษิสุนัข

บ้า 

อุดหนุนงบประมาณ

ในการขับเคลื่อน

โครงการและส ารวจ

ข้อมูลจ านวนสัตว์

และขึน้ทะเบยีนสัตว ์

20 3. ยุทธศาสตรพ์ัฒนา

สังคมและคุณภาพชวีิต

ตามแนวทางเศรษฐกจิ

พอเพียง 

อุดหนุนโครงการตาม

พระราชด าร ิดา้น

สาธารณสุข  

100,000.00 เพื่อให้ประชาชนมสีุขภาพ

และคุณภาพชวีิตที่ด ี

ประชาชนในเขต

เทศบาลต าบล

โพทะเล 
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ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

21 4.ยุทธศาสตรพ์ัฒนา

องคก์รและบรหิาร

กจิการบา้นเมืองทีด่ ี

โครงการปลูกจติส านึก

การเป็นข้าราชการที่ดี

แกค่ณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล 

พนักงาน 

ลูกจา้งประจ า และ

พนักงานจา้ง ของ

เทศบาลต าบลโพทะเล 

30,000.00 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ

เทศบาลต าบลโพทะเลมี

ความรู้ ความสามารถ มี

จิตส านึกในการปฏิบตัิงาน

และเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน 

จัดอบรม ศึกษา 

ดูงาน ให้แกค่ณะ

ผู้บริหาร สมาชิก

สภาเทศบาล 

พนักงาน 

ลูกจา้งประจ า และ

พนักงานจา้งของ

เทศบาลต าบล

โพทะเล 

22 4.ยุทธศาสตรพ์ัฒนา

องคก์รและบรหิาร

กจิการบา้นเมืองทีด่ ี

โครงการอบรมศึกษาดู

งานคณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล 

พนักงานเทศบาล 

ลูกจา้งประจ า และ

พนักงานจา้ง ของ

เทศบาลต าบลโพทะเล 

100,000.00 เพื่อเพิ่มความรู้ 

ความสามารถให้คณะ

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

เทศบาล พนักงาน

เทศบาล ลูกจา้งประจ า 

และพนักงานจ้าง ของ

เทศบาลต าบลโพทะเล 

จัดการฝึกอบรม

ให้กับบุคลากรของ

เทศบาลต าบล

โพทะเลและพาไป

ศึกษาดูงานนอก

สถานที ่

23 4.ยุทธศาสตรพ์ัฒนา

องคก์รและบรหิาร

กจิการบา้นเมืองทีด่ ี

โครงการเลือกตั้ง

ผู้บริหารและสมาชิก

สภาเทศบาลต าบล

โพทะเล 

200,000.00 เพื่อจัดเลือกตั้งผู้บรหิาร

และสมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลโพทะเล 

จัดเลือกตัง้ผู้บริหาร

และสมาชิกสภา

เทศบาลต าบล

โพทะเล 

24 4.ยุทธศาสตรพ์ัฒนา

องคก์รและบรหิาร

กจิการบา้นเมืองทีด่ ี

อุดหนุนโครงการขอรับ

เงินอุดหนนุเพื่อ

สนับสนุนการ

ด าเนินงานของสถานที่

กลางศนูย์ปฏิบตัิการ

รว่ม ในการช่วยเหลือ

ประชาชนขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิน่

ในเขตอ าเภอโพทะเล 

จังหวัดพิจติร  

12,000.00 เพื่อให้มสีถานที่กลางและ

งบประมาณในการบรหิาร

จัดการของศนูย์ฯ ในการ

เผยแพร่และ

ประชาสัมพันธ์กฎหมาย 

ระเบียบ หนังสือสัง่การ 

ข้อมูลขา่วสาร ที่เกี่ยวข้อง

กับการช่วยเหลือ

ประชาชน 

สนับสนุน

งบประมาณให้

องคก์ารบรหิารส่วน

ต าบลทา่บัว ซึ่งได้รับ

มอบหมายให้เป็น

หน่วยบริหาร

งบประมาณ การเงิน 

การบัญชี และ

ด าเนินการจัดหา

แทน 
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ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

25 7.ยุทธศาสตรพ์ัฒนา

คุณภาพมาตรฐาน

การศึกษา และระบบการ

จัดการเรียนรูใ้ห้

หลากหลายเพื่อมุง่สู่

ความเป็นเลิศ 

โครงการจัดงานวันเด็ก

แห่งชาต ิ

50,000.00 เพื่อให้เด็กเกดิความภูมใิจ

ที่ผูใ้หญ่ให้ความส าคัญ 

และได้รับการส่งเสรมิ

พัฒนาการในทุกดา้น 

จัดกจิกรรมวันเด็ก

แห่งชาต ิ

26 7.ยุทธศาสตรพ์ัฒนา

คุณภาพมาตรฐาน

การศึกษา และระบบการ

จัดการเรยีนรูใ้ห้

หลากหลายเพื่อมุง่สู่

ความเป็นเลิศ 

โครงการจัดซื้อสือ่การ

เรียนการสอน วสัดุ

การศึกษา และเครื่อง

เล่นพัฒนาการเด็ก 

222,700.00 เพื่อให้เด็กได้มสีื่อการ

เรียนการสอน วสัดุ

การศึกษา และเครื่องเล่น

เพื่อเสรมิพัฒนาการเด็ก

ให้เป็นไปตามวยั 

จัดซื้อสือ่การเรยีน

การสอน วัสดุ

การศึกษา และ

เครื่องเล่น

พัฒนาการเด็ก ตาม

ความเห็นของคณะ

กรรมการบรหิาร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบล

โพทะเล 

 

ไตรมาส 3 (เมษายน – มิถุนายน 2562) 

ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

27 1.ยุทธศาสตรบ์รหิาร

จัดการน้ า อนุรักษ์ ฟืน้ฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  

โครงการบรหิาร

จัดการขยะแบบ 

บูรณาการ 

20,000.00 เพื่อก าจัดขยะในพืน้ที่และ

ลดปัญหาขยะและลด

คา่ใช้จา่ย 

จัดอบรมสรา้งความ

เข้าใจให้ประชาชนใน

พืน้ที ่

28 1.ยุทธศาสตรบ์รหิาร

จัดการน้ า อนุรักษ์ ฟืน้ฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  

โครงการคัดแยกขยะ 10,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้

ความเข้าใจ ในการจดัการ

คัดแยกขยะ 

จัดอบรมให้ความรูแ้ก่

ประชาชน 
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ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

29 2.ยุทธศาสตรเ์พิ่มขดี

ความสามารถการ

แข่งขันภาคการเกษตร 

สินคา้ข้าวแบบพึ่งพา

ตนเองและการ 

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

โครงการวันเทศบาล 10,000.00 เพื่อล าลึกถงึวันก าเนดิของ

เทศบาลทั่วประเทศ 

จัดกจิกรรมวัน

เทศบาลโดยจดัท าพธิี

สงฆ์ช่วงเช้า 

30 2.ยุทธศาสตรเ์พิ่มขดี

ความสามารถการ

แข่งขันภาคการเกษตร 

สินคา้ข้าวแบบพึ่งพา

ตนเองและการ 

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

โครงการจัดงาน

ประเพณีสงกรานต ์

100,000.00 เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน

ประเพณีอันดงีามของ

ท้องถิ่นและของชาติ 

จัดกจิกรรมวัน

สงกรานต ์

31 3. ยุทธศาสตรพ์ัฒนา

สังคมและคุณภาพชวีิต

ตามแนวทางเศรษฐกจิ

พอเพียง 

โครงการพัฒนา

ศักยภาพ

ผู้ประกอบการรา้นคา้ 

30,000.00 เพื่อให้ผู้ประกอบการ

รา้นคา้และประชาชนมี

ความรู้ด้านสาธารณสุข

และมสี่วนร่วมในการ

ด าเนินงาน 

จัดอบรมให้ความรู้

และศึกษาดูงาน แก่

ผู้ประกอบการรา้นคา้

และประชาชนในด้าน

สุขาภิบาล อาหาร 

และสถาน

ประกอบการน่าซื้อ 

32 3. ยุทธศาสตรพ์ัฒนา

สังคมและคุณภาพชวีิต

ตามแนวทางเศรษฐกจิ

พอเพียง 

โครงการอบรมและ

ศึกษาดูงานแกนน า

สุขภาพ 

30,000.00 เพื่อเพิ่มพูนความรู้

ความสามารถของแกนน า

สุขภาพและแลกเปลีย่น

เรียนรูป้ระสบการณจ์าก

การศึกษาดูงาน 

จัดอบรมให้ความรู้

และศึกษาดูงาน 

33 3. ยุทธศาสตรพ์ัฒนา

สังคมและคุณภาพชวีิต

ตามแนวทางเศรษฐกจิ

พอเพียง 

โครงการส่งเสรมิและ

พัฒนาศักยภาพสตรี 

3,000.00 เพื่อส่งเสรมิและพัฒนา

ศักยภาพสตรใีนด้านต่างๆ 

จัดประชุม อบรม 

ศึกษาดูงานหรือ

กจิกรรมในด้านต่างๆ

ให้แก่สตร ี
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ท่ี ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

34 3. ยุทธศาสตรพ์ัฒนา

สังคมและคุณภาพชวีิต

ตามแนวทางเศรษฐกจิ

พอเพียง 

โครงการส่งเสรมิและ

พัฒนาศักยภาพ

ผู้สูงอาย ุ

3,000.00 เพื่อส่งเสรมิและพัฒนา

ศักยภาพผูสู้งอายใุนดา้น

ต่างๆ 

จัดประชุม อบรม 

ศึกษาดูงานหรือ

กจิกรรมในด้านต่างๆ

ให้แก่ผูสู้งอาย ุ

35 3. ยุทธศาสตรพ์ัฒนา

สังคมและคุณภาพชวีิต

ตามแนวทางเศรษฐกจิ

พอเพียง 

โครงการส่งเสรมิและ

พัฒนาอาชีพให้แก่

ประชาชน  

5,000.00 เพื่อเสรมิสรา้งอาชีพและ

เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน 

จัดอบรม หรือ

กจิกรรมและ

สนับสนุนงบประมาณ

ในการส่งเสรมิและ

พัฒนาอาชีพให้แก่

ประชาชน 

136 4.ยุทธศาสตรพ์ัฒนา

องคก์รและบรหิาร

กจิการบา้นเมืองทีด่ ี

โครงการพัฒนา

ศักยภาพ

คณะกรรมการชุมชน 

3,000.00 เพื่อส่งเสรมิและพัฒนา

ศักยภาพคณะกรรมการ

ชุมชน 

จัดประชมุ อบรม 

ศึกษาดูงานหรือ

กจิกรรมในด้านต่างๆ

ให้แก่คณะกรรมการ

ชุมชน 

37 4.ยุทธศาสตรพ์ัฒนา

องคก์รและบรหิาร

กจิการบา้นเมืองทีด่ ี

โครงการจัดเวที

ประชาคมเพื่อจัดท า

แผนพัฒนาชุมชน 

5,000.00 เพื่อจัดท าแผนพัฒนา

ชุมชนที่ตอบสนองต่อ

ความต้องการของ

ประชาชน 

จัดเวทีประชาคมเพื่อ

จัดท าแผนพัฒนา

ชุมชนทุกชุมชน 

38 4.ยุทธศาสตรพ์ัฒนา

องคก์รและบรหิาร

กจิการบา้นเมืองทีด่ ี

โครงการจัดการ

เลือกตั้งประธานชุมชน 

5,000.00 เพื่อส่งเสรมิประชาธิปไตย

และกระบวนการประชา

สังคม 

จัดการเลือกตัง้

ประธานชุมชนในทุก

ชุมชน 

39 6.ยุทธศาสตรก์ารรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยใน

ชีวติและทรัพย์สนิ 

โครงการรณรงค์

ปูองกันแกไ้ขปัญหา

ยาเสพย์ตดิและจดั

แข่งขันกฬีาต้านยาเสพ

ติด 

20,000.00 เพื่อรณรงคใ์ห้เด็ก 

เยาวชน และประชาชน

รูจ้ักโทษภัยของยาเสพติด 

และใช้เวลาวา่งให้เกดิ

ประโยชน์ ห่างไกลยาเสพ

ติด 

จัดอบรมให้ความรู้

เก่ียวกับโทษและพิษ

ภัยของยาเสพตดิและ

จัดการแขง่ขันกฬีา

ต้านยาเสพติด 
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ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

40 6.ยุทธศาสตรก์ารรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยใน

ชีวติและทรัพย์สนิ 

โครงการปูองกัน

อุบัติเหตุช่วงเทศกาล

สงกรานต ์

5,000.00 เพื่อเป็นการปูองกัน

อุบัติเหตใุห้ผูส้ัญจรในทอ้ง

ถนน ในช่วงเทศกาล

สงกรานต ์ให้มีความ

ปลอดภัยทั้งชวีิตและ

ทรัพย์สิน 

ตั้งจุดตรวจบริเวณสี่

แยกตลาดโพทะเล 

41 6.ยุทธศาสตรก์ารรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยใน

ชีวติและทรัพย์สนิ 

โครงการเพิ่มศักยภาพ

อาสาสมัครปอูงกันภัย

ฝุายพลเรือนและ

เจา้หน้าที่ที่เก่ียวขอ้ง

กับการปฏิบัติงาน 

30,000.00 เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ 

อปพร. และเจา้หน้าที่ที่

เก่ียวข้อง เพือ่เป็นการ

พัฒนาและเพิม่ศักยภาพ

ของบุคลากรดา้นการ

ปูองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 

จัดอบรมเพื่อให้

ความรู้แก่ อปพร.และ

เจา้หน้าที่ที่เก่ียวขอ้ง 

และศึกษาดูงาน 

42 6.ยุทธศาสตรก์ารรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยใน

ชีวติและทรัพย์สนิ 

โครงการซอ้มแผน

ปูองกันภยัฝุายพล

เรือน 

20,000.00 เพื่อให้เจ้าหน้าทีใ่นการ

ปฏิบัติงานดา้นงานปอูงกัน

มีความช านาญในการ

ท างาน 

จัดกจิกรรมซ้อมแผน

ปูองกันภยั 

43 7.ยุทธศาสตรพ์ัฒนาคุ

ภาพมาตรฐานการศึกษา 

และระบบการจัดการ

เรียนรูใ้ห้หลากหลายเพื่อ

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

โครงการประชุม

ผู้ปกครองเด็ก 

5,000.00 เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับ

ทราบและเข้าใจ หลักการ 

ปรัชญา คติพจน์ นโยบาย 

การจัดการศึกษาเพื่อ

เตรียมความพร้อมส าหรับ

เด็ก 

จัดประชุมผู้ปกครอง

นักเรยีน 

44 7.ยุทธศาสตรพ์ัฒนาคุ

ภาพมาตรฐานการศึกษา 

และระบบการจัดการ

เรียนรูใ้ห้หลากหลายเพื่อ

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

โครงการพัฒนา

ศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็ก

ของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลต าบล

โพทะเล 

60,000.00 เพื่อพัฒนาครู ผู้ดูแลเด็ก

เล็ก ใหม้ีความรู้

ความสามารถในการ

ปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ 

จัดอบรมและศึกษาดู

งานแกค่รู ผู้ดูแลเด็ก

เล็ก ของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กเทศบาล

ต าบลโพทะเล 
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ไตรมาส 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2562) 

ท่ี ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

45 2.ยุทธศาสตรเ์พิ่มขดี

ความสามารถการแขง่ขัน

ภาคการเกษตร สินคา้

ข้าวแบบพึ่งพาตนเอง

และการ ท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม 

โครงการจัดงานวัน 

เฉลิมพระชนมพรรษา  

"12 สิงหามหาราชนิี" 

80,000.00 เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน

ประเพณีอันดงีามของ

ท้องถิ่นและของชาติ 

จัดพิธีถวายพระพร 

แด่พระบรมราชนิีนาถ 

46 2.ยุทธศาสตรเ์พิ่มขดี

ความสามารถการแขง่ขัน

ภาคการเกษตร สินคา้

ข้าวแบบพึ่งพาตนเอง

และการ ท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม 

โครงการจัดงาน

ประเพณีแห่เทียน

เข้าพรรษา 

10,000.00 เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน

ประเพณีอันดงีามของ

ท้องถิ่นและของชาติ 

จัดกจิกรรมแห่เทียน

เข้าพรรษา 

47 2.ยุทธศาสตรเ์พิ่มขดี

ความสามารถการแขง่ขัน

ภาคการเกษตร สินคา้

ข้าวแบบพึ่งพาตนเอง

และการ ท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม 

โครงการจัดงาน

แข่งขันเรือยาว 

50,000.00 เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน

ประเพณีอันดงีามของ

ท้องถิ่นและของชาติ 

จัดงานตามประเพณี

แข่งขันเรือยาว 

48 2.ยุทธศาสตรเ์พิ่มขดี

ความสามารถการแขง่ขัน

ภาคการเกษตร สินคา้

ข้าวแบบพึ่งพาตนเอง

และการ ท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม 

อุดหนุนโครงการงาน

แข่งขันเรือยาวจงัหวดั

พิจติร 

50,000.00 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอัน

ดีงาม ซึ่งเปน็ประเพณีและ

เป็นเอกลักษณ์ของจงัหวัด

พิจติร และเปน็การ

ส่งเสรมิการทอ่งเที่ยวอีก

ทางหนึง่ 

สนับสนุนงบประมาณ

ในการจัดงาน

ประเพณีแข่งขันเรือ

ยาวจังหวัดพิจติร ให้

ส านักงานวัฒนธรรม

จังหวัดพิจติร 
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ท่ี ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

49 2.ยุทธศาสตรเ์พิ่มขดี

ความสามารถการแขง่ขัน

ภาคการเกษตร สินคา้

ข้าวแบบพึ่งพาตนเอง

และการ ท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม 

โครงการจัดงาน  

"วันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาของสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่ัวมหา

วชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร  

28 กรกฎาคม" 

150,000.00 เพื่อเป็นการเฉลิมพระ

เกียรติ เนือ่งในวนัเฉลิม

พระชนมพรรษาของพระ

เจา้อยู่หัวมหา 

วชิราลงกรณบดินทร 

เทพยวรางกูร เพื่อให้

ประชาชนและหน่วยงาน

ต่างๆ ได้ร่วมกจิกรรม

ถวายพระพรเพื่อส านึกใน

พระมหากรุณาธิคุณ 

จัดกจิกรรมเฉลิมพระ

เกียรติเพื่อส านึกใน

พระมหากรุณาธิคุณ 

เพื่อแสดงความ

จงรักภักดี  

50 3. ยุทธศาสตรพ์ัฒนา

สังคมและคุณภาพชวีิต

ตามแนวทางเศรษฐกจิ

พอเพียง 

โครงการประกวด 

รอ้งเพลงไทยลูกทุง่ 

60,000.00 เพื่อส่งเสรมิกิจกรรมและ

สนับสนุนนนัทนาการให้

ประชาชนห่างไกล 

ยาเสพติด 

จัดกจิกรรมประกวด 

รอ้งเพลงไทยลูกทุง่ 
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บัญชีครุภัณฑ ์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ก าหนดห้วงระยะเวลาด าเนนิการในไตรมาส 2 (มกราคม – มีนาคม 2562) 

ท่ี แผนงาน ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ 

1 แผนงาน

บรหิารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ์

ส านักงาน 

เพื่อจัดหาโตะ๊หมู่บูชา เพื่อใช้ใน

การตั้งบูชาพระพุทธรูป และ

งานพธิีต่างๆ 

โต๊ะหมู่บูชา หมู ่9 จ านวน 1 ชุด 

โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป

ดังนี ้

 ๑) ท าด้วยไม้สัก 

 2) มีโต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว ความกวา้ง

ตัวละ 9 นิว้  

3) มีฐานรองโตะ๊หมู่ 

8,500.00 

2 แผนงาน

บรหิารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ์

ส านักงาน 

เพื่อจัดหาโตะ๊ท างานของ

เจา้หน้าที ่ส าหรับใช้ในการ

ท างานให้เกดิความสะดวก 

เหมาะสม เพยีงพอตอ่การ

ปฏิบัติงานและมีประสิทธิภาพ 

โต๊ะท างาน จ านวน ๑ ตัว โดยมี

คุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี ้ 

๑) โต๊ะไม ้ 

๒) มี 1 บานประต ู 

๓) มี 3 ลิน้ชัก  

4) มีที่วางคยี์บอร์ด 

5,500.00 

3 แผนงาน

บรหิารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ์

ส านักงาน 

เพื่อจัดหาโตะ๊หมู่บูชา เพื่อใช้ใน

งานพธิีต่างๆ 

โต๊ะหมู่บูชา หมู ่7 จ านวน 1 ชุด 

โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป

ดังนี ้ 

๑) ท าด้วยไมส้ัก  

2) มีโต๊ะหมู่บูชา 7 ตัว ความกว้าง

ตัวละ 7 นิว้  

3) มีฐานรองโตะ๊หมู่ 

5,500.00 

4 แผนงาน

บรหิารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร ์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของส านักปลดั 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 

ประมวลผล แบบที่ 1 จ านวน 1 

เครื่อง 

22,000.00 

5 แผนงาน

บรหิารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร ์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของส านักปลดั 

จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟาู  

ขนาด 800 VA 

2,500.00 
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ท่ี แผนงาน ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ 

6 แผนงาน

บรหิารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ์

ส านักงาน 

เพื่อติดตัง้ในห้องกองคลงั จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 

36,000 บีทยีู จ านวน 1 เครื่อง 

47,000.00 

7 แผนงาน

สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์

การเกษตร 

เพื่อใช้ในการพน่ยุง ในการ

ก าจัดยุงลาย ปอูงกันโรค

ไข้เลือดออก 

จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 

1 เครื่อง 

59,000.00 

รวม 150,000.00 
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5. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

อนุมัติงบประมาณ 

ตามแผนการด าเนินงาน 

ก่อหนี้ผูกพัน 

ลงนามในสัญญา 

จ านวน 

โครงการ 

คิด

เป็น 
งบประมาณ คิดเป็น 

จ านวน 

โครงการ 
คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

จ านวน 

โครงการ 
คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

1.1.ยุทธศาสตร์บริหาร

จัดการน้ า อนุรักษ์ ฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

6 6.82 150,000.00 0.71 3 6.00 40,000.00 0.29 
 

0.00 0.00 0.00 

2.2.ยุทธศาสตร์เพิ่มขีด

ความสามารถการ

แข่งขันภาคการเกษตร 

สินค้าข้าวแบบพึง่พา

ตนเองและการ 

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

14 15.91 1,440,000.00 6.80 9 18.00 570,000.00 4.15 2 15.38 65,700.40 1.56 

3.3. ยุทธศาสตร์พัฒนา

สังคมและคุณภาพชีวิต

ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง 

38 43.18 10,432,800.00 49.28 16 32.00 5,388,900.00 39.21 3 23.08 1,514,300.00 35.90 

4.4.ยุทธศาสตร์พัฒนา

องค์กรและบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ด ี

11 12.50 1,226,000.00 5.79 8 16.00 365,000.00 2.66 1 7.69 3,500.00 0.08 

5.5.ยุทธศาสตร์สร้าง

ความพร้อมของจงัหวดั

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1 1.14 10,000.00 0.05 - 0.00 - 0.00 
 

0.00 0.00 0.00 

6.6.ยุทธศาสตร์การ

รักษาความมัน่คง

ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพย์สิน 

7 7.95 460,000.00 2.17 5 10.00 80,000.00 0.58 1 7.69 3,282.00 0.08 

7.7.ยุทธศาสตร์พัฒนาคุ

ภาพมาตรฐานการศึกษา 

และระบบการจัดการ

เรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อ

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

11 12.50 7,449,600.00 35.19 9 18.00 7,300,068.00 53.11 6 46.15 2,630,946.44 62.38 

รวม 88 
 

21,168,400.00 
 

50 
 

13,743,968.00 
 

13 
 

4,217,728.84 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

เทศบาลต าบลโพทะเล อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจติร 

เทศบาลต าบลโพทะเล อ าเภอโพทะเล จังหวดัพิจติร 

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซน็ต ์

การด าเนนิการ 
ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 

การด าเนนิการ 

(วัน) 

วงเงนิตาม

สัญญา 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

2.ยุทธศาสตร์เพิ่มขีดความสามารถการแขง่ขันภาคการเกษตร สนิค้าข้าวแบบพึง่พาตนเองและการ ท่องเที่ยว 

เชิงวัฒนธรรม 

1. โครงการงานประเพณ ี

 ลอยกระทง 

  

  

  

  

  

  

100 1 87/2562 7 3,072.00 3,072.00 

  2 1/2562 8 1,100.00 1,100.00 

  3 4/62 7 810.00 810.00 

  4 2/2562 7 730.00 730.00 

  5 3/2562 7 310.00 310.00 

  6 5/2562 7 2,900.00 2,900.00 

  7 7/2562 7 1,778.40 1,778.40 

  8 4/2562 7 35,000.00 35,000.00 

2. อุดหนุนโครงการการจัดงาน 

ริ้วขบวนถวายดอกบัวนมสัการ

หลวงพอ่เพชร วัดท่าหลวง 

(พระอารามหลวง) 

100 1 190/2562 1 20,000.00 20,000.00 

3. ยุทธศาสตร์พัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

3. โครงการเบี้ยยังชีพผูส้งูอายุ 

  

  

  

100 1 12,15,18/62 1 290,200.00 290,200.00 

  2 60,63,66/62 1 286,900.00 286,900.00 

  
3 131,134,137/

62 
1 195,400.00 195,400.00 

  
4 170,173,176/

2562 
1 284,600.00 284,600.00 
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เทศบาลต าบลโพทะเล อ าเภอโพทะเล จังหวดัพิจติร 

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซน็ต ์

การด าเนนิการ 
ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 

การด าเนนิการ 

(วัน) 

วงเงนิตาม

สัญญา 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

4. โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ 

  

  

  

100 1 13,16,19/62 1 114,400.00 114,400.00 

  2 61,64,67/62 1 112,800.00 112,800.00 

  
3 132,135,138/

62 
1 112,000.00 112,000.00 

  
4 171,174,177/2

562 
1 112,000.00 112,000.00 

5. โครงการเบี้ยยังชีพผูปุ้วยเอดส ์

  

  

  

100 1 14,17/62 1 1,500.00 1,500.00 

  2 62,65/62 1 1,500.00 1,500.00 

  3 133,136/62 1 1,500.00 1,500.00 

  4 172,177/2562 1 1,500.00 1,500.00 

4.ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กรและบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี 

6. โครงการประชาสัมพนัธ์การ

จัดเก็บและช าระภาษ ี
100 1 88/62 7 3,500.00 3,500.00 

6.ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

7. โครงการปูองกันอุบัติเหตุช่วง

เทศกาลปีใหม ่
0 1 129/2562 7 3,282.00 0.00 

7.ยุทธศาสตร์พัฒนาคุภาพมาตรฐานการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อมุ่งสูค่วามเปน็เลศิ 

8. โครงการจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ 

  

0 1 168/2561 7 2,460.00 0.00 

  2 169/2562 7 7,500.00 0.00 

9. โครงการอาหารกลางวนั (ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล

โพทะเล) 

  

100 1 40/2562 1 157,300.00 157,300.00 

  2 41/2562 1 205,700.00 205,700.00 

10. โครงการจัดซื้ออาหารเสรมิ 

(นม) 
0 1 1/2562 91 161,986.44 0.00 
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เทศบาลต าบลโพทะเล อ าเภอโพทะเล จังหวดัพิจติร 

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซน็ต ์

การด าเนนิการ 
ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 

การด าเนนิการ 

(วัน) 

วงเงนิตาม

สัญญา 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

11. อุดหนนุตามโครงการจัดหา

อาหารกลางวนัให้แก่เด็กนักเรยีน 

  

100 1 1/2562 1 218,000.00 218,000.00 

  2 2/2562 1 1,778,000.00 1,778,000.00 

12. อุดหนนุตามโครงการวิทยากร

ภายนอก ให้แกโ่รงเรียนอนุบาล

โพทะเล "รัฐบ ารุง" 

100 1 72/2562 1 50,000.00 50,000.00 

13. อุดหนุนตามโครงการวิทยากร

ภายนอก ให้แกโ่รงเรียนวดัโพทะเล 
100 1 47/2562 1 50,000.00 50,000.00 

รวม 4,217,728.84 4,042,500.40 
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ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

 

1. ผลการพจิารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 

  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลโพทะเล ในการประชุมคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโพทะเล ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 20 พฤศจกิายน 2561 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 

 

  



 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลต าบลโพทะเล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2561)  หน้า 28 
 

 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

และสังคมแหง่ชาติ 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

พัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลโพทะเล

และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ป ีแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม

แห่งชาติ และ Thailand 4.0 

10 8 12.31  

3.2 ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขตจังหวัดสอดคล้องและเชื่อมโยง

กับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอ้มของ

ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และ

เชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ป ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ 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 วิสัยทัศน์ซึ่งมลีักษณะแสดงสถานภาพท่ี

เทศบาลต าบลโพทะเลตอ้งการจะเป็นหรือ

บรรลุถึงอนาคตอยา่งชัดเจน สอดคล้องกับ

โอกาสและศกัยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะ

ของเทศบาลต 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 านาจหนา้ที่

ของเทศบาลต าบลโพทะเลท่ีจะน าไปสู่การ

บรรลุวสิัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความ

ชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวสิัยทัศน์

นัน้ 

5 5 7.69  

3.6 เปูาประสงค์ของแตล่ะประเด็นกลยุทธ์ 

เปูาประสงค์ของแตล่ะประเด็นกลยุทธ์มี

ความสอดคล้องและสนับสนุนตอ่กลยุทธ์ท่ี

จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

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

ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ของเทศบาล

ต าบลโพทะเลท่ีมีความชัดเจน น าไปสู่การ

จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความ

เชื่อมโยงดังกล่าว 

5 5 7.69  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได ้

ร้อยละของ

คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมนิผลแผน 

 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ใน

ภาพรวมความเชื่อมโยงองค์รวมท่ีน าไปสู่การ

พัฒนาทอ้งถิ่นท่ีเกิดผลผลิต/โครงการจาก

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ีแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับท่ี 12  

Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา

กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์

การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของเทศบาล

ต าบลโพทะเล 

5 4 6.15  

3.10 ผลผลิต/โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตท่ีเป็นชุดหรือ

เป็นโครงการท่ีเป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอัน

เดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อ

น าไปสู่การจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาทอ้งถิ่น

ในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีอยา่งถกูต้องและ

ครบถ้วน 

5 5 7.69  

รวม 65 57 87.69  

  ข้อมูลยุทธศาสตร์ ของเทศบาลต าบลโพทะเล ได้น ามาจากยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่นในเขตจังหวัดพิจติร ซึ่งได้มกีารประชุมเพื่อพิจารณาก าหนดยุทธศาสตรด์ังกล่าวขึน้ 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) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 

 ผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลต าบลโพทะเล ในการประชุมคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโพทะเล ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที ่20 พฤศจกิายน 2561 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 มีความสอดคล้องกับเปาูหมาย (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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 2.2การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 

 รายละเอียดการให้คะแนนโครงการของเทศบาลต าบลโพทะเล ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได ้

ร้อยละของ

คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมนิผลแผน 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท า

ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ใชก้ารวเิคราะห์ SWOT Analysis/Demand 

(Demand Analysis)/Global Demand และ 

Trendปัจจัยและสถานการณก์าร

เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อยา่งน้อย

ตอ้งประกอบด้วยการวเิคราะห์ศักยภาพด้าน

เศรษฐกิจด้านสังคม ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 9 90.00  

รวม 10 9 90.00  

 

 2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได ้

ร้อยละของ

คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมนิผลแผน 

2 การประเมนิผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่

ปีไปปฏิบัตใินเชงิปริมาณ 

10 9 90.00  

 2.1 การควบคุมท่ีมีการใชต้ัวเลขตา่งๆ เพื่อ

น ามาใชว้ัดผลในเชงิปริมาณ เชน่ การวัด

จ านวนโครงการ กิจกรรม งานตา่งๆ ก็คือ

ผลผลิตน่ันเองว่าเป็นไปตามท่ีต้ังเปูาหมาย

เอาไว้หรือไมจ่ านวนท่ีด าเนนิการจรงิตามท่ี

ได้ก าหนดไวเ้ท่าไหร ่จ านวนท่ีไมส่ามารถ

ด าเนนิการได้มจี านวนเท่าไหร ่สามารถ

อธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 

ของการพัฒนาทอ้งถิ่นตามอ านาจหนา้ที่ท่ีได้

ก าหนดไว ้
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได ้

ร้อยละของ

คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมนิผลแผน 

 2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ 

(Impact) โครงการท่ีด าเนนิการในเชงิปริมาณ 

(Quantitative) 

    

รวม 10 9 90.00  

 

 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) กับองคก์ร

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

อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนีจ้ะท 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
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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 เทคโนโลยี 

ชวีภาพ 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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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 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้อง

ให้สอดคลอ้งกับโครงการถูกต้องตามหลัก

วชิาการทางชา่ง หลักของราคากลาง ราคา

กลางทอ้งถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนด

ราคาและตรวจสอบไดใ้นเชงิประจักษ ์              

มคีวามคลาดเคลื่อนไมม่ากกวา่หรือไมต่่ า

กว่าร้อยละหา้ของการน าไปตัง้งบประมาณ

รายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม 

หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ 

5 5 8.33  
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5.11 มกีารก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่า

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 านึงถึง  

(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  

 

 

  

 

  



 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลต าบลโพทะเล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2561)  หน้า 44 
 

ส่วนท่ี 4  สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม 

  ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 ห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2561 เทศบาลต าบลโพทะเล ได้ด าเนินการตาม

แผนงานด าเนินงานที่วางไว้จ านวน 11 โครงการ จากโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนด าเนินงานที่จะด าเนินการใน

หว้งไตรมาสที่ 1 จ านวน 12 โครงการ ซึ่งเป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่ตั้งไว้ มีโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 1 

โครงการ คือโครงการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ซึ่งโครงการนีก้ าหนดห้วงระยะเวลาในการด าเนินการ

ไว้ตลอดปี เพื่อเป็นการควบคุมโรคได้ตลอดเวลา   

   

2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต 

  ........................................................................................................................................................... 
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