




ค าน า 
 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3) เทศบาล
ต าบลโพทะเล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโพทะเล  จึงขอรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาเพ่ือให้ผู้บริหาร
ได้ด าเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป 
 
 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลโพทะเล 
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ส่วนที่ 1  บทน า 
 

 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลโพทะเล ได้ด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยผู้บริหารเทศบาลต าบลโพทะเล ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพ่ือท าหน้าที่ในการก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลโพทะเล เพ่ือให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติและจัดท ารายงานการติดตาม
และประเมินผล โดยมีกองวิชาการและแผนงานท าหน้าที่รวบรวม และจัดท ารายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็น
ต่อผู้บริหารเทศบาล สภาเทศบาล และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่ว
กันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพทะเลที่สภาเทศบาลต าบลโพทะเลคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน 
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกเทศมนตรีต าบลโพทะเลคัดเลือก จ านวน 2 คน 
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน 
 5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกเทศมนตรีต าบลโพทะเลคัดเลือก จ านวน 2 คน 

 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี 
 4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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2. วิธีการติดตามและประเมินผล 
 1. การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามโครงการ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและได้บรรจุไว้ในแผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และในกรณีที่พบปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน จะได้พิจารณาแนวทางในการ
แก้ไขปรับปรุงให้โครงการต่างๆ ส าเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  วิธีการติดตามด าเนินงาน โดยให้กองวิชาการและแผนงาน ด าเนินการบันทึกข้อมูลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และการอนุมัติงบประมาณ ในระบบ e-plan และมอบหมายให้กองคลังบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และ
การเบิกจ่าย ในระบบ e-plan โดยกองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้รวบรวมข้อมูลจากระบบ e-plan เสนอ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานภายในเดือนธันวาคม 2562 และสรุปเป็นผลด าเนินงานใน
ภาพรวมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและนโยบายเทศบาลต าบลโพทะเล เสนอผู้บริหารเทศบาล 
 2. การประเมินผล (Evaluation)  เป็นการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงาน
ของเทศบาลต าบลโพทะเล เพ่ือให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ประสบความส าเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมาย
การพัฒนาที่ก าหนดไว้ หรือมีปัญหาอุปสรรคที่ท าให้ไม่ประสบความส าเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ก าหนด
ไว้ หรือมียุทธศาสตร์ด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทาง หรือโครงการพัฒนาใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้อง ซึ่งในส่วน
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนจะด าเนินการประเมินปีละหนึ่งครั้ง คือสิ้นปีงบประมาณ เพ่ือน าเสนอต่อ
ผู้บริหารเทศบาลเป็นข้อมูลในการจัดล าดับความส าคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่จะจัดท าแผนพัฒนาครั้งต่อไป 

3. การรายงานผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลโพทะเล มีอ านาจหน้าที่ในการรายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีต าบลโพทะเล เพ่ือให้
นายกเทศมนตรีต าบลโพทะเล เสนอต่อสภาเทศบาลต าบลโพทะเล และคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลต าบลโพทะเล
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล 

 
2.1 ข้อมูลในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ก.วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลโพทะเล 
    "เสริมสร้างรายได้ให้การศึกษาพัฒนาสิ่งแวดล้อมน้อมรับความคิดเห็น เน้นเรื่องสุขภาพ ร่วมปราบอบายมุขน า
โพทะเลสู่ความสุขท่ียั่งยืน" 
 

ข.พันธกิจขงเทศบาลต าบลโพทะเล 
   1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างรายได้ขจัดความยากจนของคนและสร้างความเข้มแข็งชุมชนในการ
พ่ึงพาตนเองตามเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. พัฒนาการศึกษาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้มีคุณภาพในการศึกษา 
 3. พัฒนาสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์ให้มีความร่มรื่น และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
   4. ส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาคมสังคมโดยรับฟังความคิดเห็นเสียงส่วนใหญ่และเคารพเสียง
ส่วนน้อย 
  5. ส่งเสริมการสาธารณสุขให้มีประชาชนมีคุณภาพและชีวิตที่ดีขึ้นตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  6. เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ดีของเมืองและชุมชน 
 

ค. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาเทศบาลต าบลโพทะเล 
 1. ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง 
 2. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และการมีส่วนร่วม 
 3. สร้างทัศนคติ  และปรับภูมิทัศน์ที่ดีกับสิ่งแวดล้อม 
 4. ประชาชนได้รับการดูแล  แก้ไขความเดือดร้อน 
 5. การคมนาคมโครงสร้างพ้ืนฐาน  สะดวก  รวดเร็ว  ปลอดภัย 
 6. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทุกด้าน 
 7. ประชาชน / เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 8. บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
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ง. นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
 ส่งเสริมความสามัคคีการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย 
 สนับสนุนกีฬา นันทนาการ เทคโนโลยี และการท่องเที่ยว  
สร้างสุขภาพอนามัย โภชนาการ และสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น 
 ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีในสังคม 
 ส่งเสริมการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน 
 สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 ปลูกจิตส านึกที่ดีทางด้านคุณธรรมทางสังคมและครอบครัว 
 ดูแล เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สงูอายุ ผู้เจ็บป่วย ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
 ส่งเสริมการค้าขายและอาชีพของประชาชนให้เจริญรุ่งเรือง 
 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สวยงาม พร้อมสถานที่พักผ่อนและออกก าลังกาย 
 

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลโพทะเลได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง 
3. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหาร การบริการสู่สากล 
5. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความ

เป็นเลิศ 

2.2 การติดตามประเมินผล 
 เทศบาลต าบลโพทะเล ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติ ไว้ใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน 
เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    เทศบาลต าบลโพทะเล ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เมื่อวันที่ 15  มิถุนายน 2562 ซ่ึง
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีเครื่องมือในการด าเนินการ ดังแผนภูมิ
ต่อไปนี้ 
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แบบรายงาน 
 

แบบประเมินผลแผนฯ

(Input) 

แบบติดตามแผนฯ

(Process) 

แบบประเมินผลแผนฯ

(Output) 

แบบที่ 1 

การประเมินการจัดท าแผน 

ยุทธศาสตรข์ององคก์ร 

ปกครองส่วนท้องถิน่ 

 

แบบที่ 2 

แบบติดตามและประเมินผล 

การด าเนินงานขององคก์ร 

ปกครองส่วนท้องถิน่ 

 

แบบท่ี 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 าชี้แจง : แบบที่  1  เปน็แบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยจะท าการประเมนิและรายงานทุก ๆ  ครั้ง  หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไดป้ระกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      เทศบาลต าบลโพทะเล      

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่ม ี

การด าเนินงาน 
ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนบัสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน 
ยุทธศาสตร์การพฒันา  

 

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถ่ินมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น  (SWOT)  เพื่อประเมินสถานภาพ 
การพัฒนาท้องถิ่น  

 

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นทีส่อดคล้อง  
กับศักยภาพของท้องถ่ิน  

 

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น ที่สดคล้องกับ 
    ยุทธศาสตร์จังหวัด  

 

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศแผนยุทธศาสตร์การพฒันา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยทุธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   

 

แบบที่  1  การก ากับการจัดแผนยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 



 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลต าบลโพทะเล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้า 8 
 

 

 
 ค าชี้แจง: แบบที่  2  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ  3  เดือน   

ส่วนที่  1   ข้อมูลทั่วไป 
1  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    เทศบาลต าบลโพทะเล  
2  รายงานผลการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)   

ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
     เทศบาลต าบลโพทะเล ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562  โดยได้
ก าหนดโครงการดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

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

1.ยุทธศาสตร์การ
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดลุ 

5 230,000 4 130,000 4 130,000 4 130,000 4 
 

180,000 
 

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว
จากฐาน
การเกษตรและ
ฐานชุมชนที่
เข้มแข็ง 

3 3,030,000 1 30,000 14 7,920,000 7 3,030,000 9 9,280,000 

3. ยุทธศาสตร์การ
เสรมิสร้างสังคม
และคณุภาพชีวิต
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

38 8,370,000 39 8,282,900 40 9,032,900 38 8,342,900 38 8,442,900 

  

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

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

4.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขีด
ความสามารถ
ทางการบริหาร 
การบริการสูส่ากล 

6 392,000 8 432,000 9 1,027,000 9 437,000 10 2,527,000 

5.ยุทธศาสตร์
พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐาน
การศึกษาและ
ระบบการจัดการ
เรียนรู้ให้
หลากหลายเพื่อมุ่ง
สู่ความเป็นเลิศ 

9 7,325,000 10 7,790,000 11 7,846,000 11 8,300,000 11 8,350,000 

รวม 61 19,347,000 62 16,664,900 78 25,955,900 69 20,239,900 72 28,779,900 
 

4. จ านวนโครงการและงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 

1.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 3 40,000 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่
เข้มแข็ง 

1 5,000 

3. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 29 6,133,900 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหาร การบริการสู่สากล 8 365,000 

5.ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลาย
เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

9 7,380,068 

รวม 50 13,923,968 
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รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลโพทะเล  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน 

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1. 1.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 

โครงการบริหารจัดการ
ขยะแบบบูรณาการ 

20,000.00 เพื่อก าจัดขยะในพื้นที่และ
ลดปัญหาขยะและลด
ค่าใช้จ่าย 

จัดอบรมสร้างความ
เข้าใจให้ประชาชนใน
พื้นที ่

2. 1.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 

โครงการคัดแยกขยะ 10,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจ ในการจัดการ
คัดแยกขยะ 

จัดอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชน 

3. 1.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 

โครงการอาสาสมัคร
พิทักษ์สิ่งแวดล้อม 

10,000.00 เพื่อให้ประชาชนมสี่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จัดอบรมและจัดตั้ง
กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม 

4. 2.การพัฒนาเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยวจากฐาน
การเกษตรและฐานชุมชน
ที่เข้มแข็ง 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพให้แก่
ประชาชน 

5,000.00 เพื่อเสริมสร้างอาชีพและ
เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน 

จัดอบรม หรอืกิจกรรม
และสนบัสนุน
งบประมาณในการ
ส่งเสริมและพฒันา
อาชีพให้แก่ประชาชน 

5. 3.การเสริมสร้างสังคมและ
คุณภาพชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา "12 
สิงหามหาราชินี" 

80,000.00 เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่นและของชาต ิ

จัดพิธีถวายพระพรแด่
พระบรมราชนิีนาถ 

6. 3.การเสริมสร้างสังคมและ
คุณภาพชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการวันเทศบาล 10,000.00 เพื่อล าลึกถึงวันก าเนิดของ
เทศบาลทั่วประเทศ 

จัดกิจกรรมวันเทศบาล
โดยจัดท าพิธีสงฆช์่วง
เช้า 

7. 3.การเสริมสร้างสังคมและ
คุณภาพชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต ์

100,000.00 เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่นและของชาต ิ

จัดกิจกรรมวัน
สงกรานต ์

8. 3.การเสริมสร้างสังคมและ
คุณภาพชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา 

10,000.00 เพื่ออนุรกัษ์และสืบสาน
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่นและของชาต ิ

จัดกิจกรรมแห่เทียน
เข้าพรรษา 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน 

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

9 3.การเสริมสร้างสังคมและ
คุณภาพชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการงานประเพณี
ลอยกระทง 

100,000.00 เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่นและของชาต ิ

จัดงานตามประเพณี
แข่งขันเรือยาว 

10 3.การเสริมสร้างสังคมและ
คุณภาพชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการจัดงานแข่งขัน
เรือยาว 

50,000.00 เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่นและของชาต ิ

จัดงานตามประเพณี
แข่งขันเรือยาว 

11 3.การเสริมสร้างสังคมและ
คุณภาพชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

อุดหนุนโครงการงาน
แข่งขันเรือยาวจังหวัด
พิจิตร 

50,000.00 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอัน
ดีงาม ซึ่งเปน็ประเพณีและ
เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด
พิจิตร และเป็นการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวอีก
ทางหนึ่ง 

สนับสนนุงบประมาณ
ในการจัดงานประเพณี
แข่งขันเรือยาวจังหวัด
พิจิตร ให้ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
พิจิตร 

12 3.การเสริมสร้างสังคมและ
คุณภาพชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

อุดหนุนโครงการการจัด
งานริ้วขบวนถวาย
ดอกบัวนมัสการหลวง
พ่อเพชร วัดท่าหลวง 
(พระอารามหลวง) 

20,000.00 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมและ
สนับสนนุ การบ ารุง รักษา
ศิลปะ ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ และ
วัฒนธรรมอันดีงามของ
จังหวัด และเพื่อเป็นการ
ท านบุ ารุงพระพุทธศาสนา 

สนับสนนุงบประมาณ
ให้ อปท.ที่เป็นเจ้าภาพ
ในการจัดโครงการจัด
ริ้วขบวนถวายดอกบัว
นมัสการหลวงพ่อเพชร 
วัดท่าหลวง (พระ
อารามหลวง) 

13 3.การเสริมสร้างสังคมและ
คุณภาพชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการจัดงาน  
"วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ของสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณบดินทร 
เทพยวรางกูร 28 
กรกฎาคม" 

150,000.00 เพื่อเป็นการเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาของ 
พระเจ้าอยู่หัวมหา 
วชิราลงกรณบดินทร 
เทพยวรางกูร เพื่อให้
ประชาชนและหน่วยงาน
ต่างๆ ได้ร่วมกิจกรรม
ถวายพระพรเพื่อส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ 

จัดกิจกรรมเฉลิม 
พระเกียรติเพื่อส านึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณ 
เพื่อแสดงความ
จงรักภักด ี
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน 

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

14 3.การเสริมสร้างสังคมและ
คุณภาพชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการ
ร้านค้า 

30,000.00 เพื่อให้ผู้ประกอบการ
ร้านค้าและประชาชนมี
ความรู้ด้านสาธารณสุข
และมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน 

จัดอบรมให้ความรู้และ
ศึกษาดูงาน แก่
ผู้ประกอบการร้านค้า
และประชาชนในด้าน
สุขาภิบาล อาหาร  
และสถานประกอบการ 
น่าซื้อ 

15 3.การเสริมสร้างสังคมและ
คุณภาพชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานแกนน า
สุขภาพ 

130,000.00 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
ความสามารถของแกนน า
สุขภาพและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์จาก
การศึกษาดูงาน 

จัดอบรมให้ความรู้และ
ศึกษาดูงาน 

16 3.การเสริมสร้างสังคมและ
คุณภาพชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการแข่งขันโพทะเล
มินิมาราธอน 

20,000.00 เพื่อให้ประชาชนสนใจ
ออกก าลังกายและเชื่อม
ความสามัคค ี

จัดการแข่งขันโพทะเล
มินิมาราธอน 

17 3.การเสริมสร้างสังคมและ
คุณภาพชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

30,000.00 เพื่อป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก 

รณรงค์ให้ความรู้แก่
ประชาชนแจก
ทรายอะเบทและ 
ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อ
ก าจัดยุง 

18 3.การเสริมสร้างสังคมและ
คุณภาพชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสนุัขบ้า 

20,000.00 เพื่อป้องกันและควบคุม
ไม่ให้สัตว์เลี้ยงเป็นโรคพิษ
สุนัขบา้และแพร่ไปสู่คน 

ฉีดวัคซีน ฉีดยา
คุมก าเนิดและท าหมัน
ให้กับสัตว์ 

19 3.การเสริมสร้างสังคมและ
คุณภาพชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน 

5,000.00 เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพ 

จัดประชุมอบรม ศึกษา
ดูงานหรือกิจกรรมใน
ด้านตา่งๆให้แก่ศูนย์
พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน 

20 3.การเสริมสร้างสังคมและ
คุณภาพชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชน 

3,000.00 เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน
ในด้านตา่งๆ 

จัดประชุม อบรม 
ศึกษาดูงานหรือ
กิจกรรมในด้านต่างๆ
ให้แก่เด็กและเยาวชน 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน 

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

21 3.การเสริมสร้างสังคมและ
คุณภาพชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสตร ี

3,000.00 เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสตรีในด้านต่างๆ 

จัดประชุม อบรม 
ศึกษาดูงานหรือ
กิจกรรมในด้านต่างๆ
ให้แก่สตรี 

22 3.การเสริมสร้างสังคมและ
คุณภาพชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผูสู้งอาย ุ

3,000.00 เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุในด้าน
ต่างๆ 

จัดประชุม อบรม 
ศึกษาดูงานหรือ
กิจกรรมในด้านต่างๆ
ให้แก่ผู้สูงอายุ 

23 3.การเสริมสร้างสังคมและ
คุณภาพชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการประกวดร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง 

60,000.00 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมและ
สนับสนนุนนัทนาการให้
ประชาชนห่างไกลยาเสพ
ติด 

จัดกิจกรรมประกวด
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 

24 3.การเสริมสร้างสังคมและ
คุณภาพชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

3,516,000.00 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีรายได้ใช้
จ่ายในชวีิตประจ าวนั 

ให้รายได้แก่ผู้สูงอายุ
เป็นรายเดือน 

25 3.การเสริมสร้างสังคมและ
คุณภาพชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการเบี้ยยังชีพคน
พิการ 

1,536,000.00 เพื่อให้คนพิการมีรายได้ใช้
จ่ายในชวีิตประจ าวนั 

ให้รายได้แก่คนพิการ
เป็นรายเดือน 

26 3.การเสริมสร้างสังคมและ
คุณภาพชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

18,000.00 เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์มีรายได้
ใช้จ่ายในชีวิตประจ าวนั 

ให้รายได้แก่ผู้ป่วยเอดส์
เป็นรายเดือน 

27 3.การเสริมสร้างสังคมและ
คุณภาพชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

อุดหนุนตามโครงการ 
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบา้ฯ 

9,900.00 เพื่อให้ประชาชนและสัตว์
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า 

อุดหนุนงบประมาณใน
การขับเคลื่อนโครงการ
และส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว ์

28 3.การเสริมสร้างสังคมและ
คุณภาพชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริ ด้าน
สาธารณสุข 

100,000.00 เพื่อให้ประชาชนมสีุขภาพ
และคุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลโพทะเล 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน 

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

29 3.การเสริมสร้างสังคมและ
คุณภาพชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการรณรงค์ป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพยต์ิด
และจัดแข่งขันกีฬาต้าน 
ยาเสพติด 

20,000.00 เพือ่รณรงค์ให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชน
รู้จักโทษภัยของยาเสพติด 
และใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด 

จัดอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับโทษและพษิ
ภัยของยาเสพติดและ
จัดการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติด 

30 3.การเสริมสร้างสังคมและ
คุณภาพชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการป้องกัน
อุบัติเหตุช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

5,000.00 เพื่อเป็นการป้องกัน
อุบัติเหตุให้ผู้สัญจรในท้อง
ถนน ในชว่งเทศกาล
สงกรานต์ ให้มีความ
ปลอดภัยทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ตั้งจุดตรวจบริเวณสี่
แยกตลาดโพทะเล 

31 3.การเสริมสร้างสังคมและ
คุณภาพชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการป้องกัน
อุบัติเหตุช่วงเทศกาล 
ปีใหม่ 

5,000.00 เพื่อเป็นการป้องกัน
อุบัติเหตุให้ผู้สัญจรในท้อง
ถนน ในชว่งเทศกาลปีใหม่ 
ให้มีความปลอดภยั 
ทั้งชีวิตและทรัพย์สนิ 

ตั้งจุดตรวจบริเวณสี่
แยกตลาดโพทะเล 

32 3.การเสริมสร้างสังคมและ
คุณภาพชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการเพิ่มศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและ
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับ
การปฏิบัติงาน 

30,000.00 เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ 
อปพร. และเจ้าหน้าทีท่ี่
เก่ียวข้อง เพื่อเป็นการ
พัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
ของบุคลากรด้านการ
ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

จัดอบรมเพื่อให้ความรู้
แก่ อปพร.และ
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
และศึกษาดูงาน 

33 3.การเสริมสร้างสังคมและ
คุณภาพชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการซ้อมแผน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

20,000.00 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานดา้นงาน
ป้องกันมีความช านาญใน
การท างาน 

จัดกิจกรรมซ้อมแผน
ป้องกันภัย 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน 

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

34 4.การพัฒนาขีด
ความสามารถทางการ
บริหาร การบริการสู่สากล 

โครงการปลูกจิตส านึก
การเป็นข้าราชการที่ดี
แก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงาน ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจา้ง ของ
เทศบาลต าบลโพทะเล 

30,000.00 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลโพทะเลมี
ความรู้ ความสามารถ มี
จิตส านึกในการปฏิบตัิงาน
และเพิ่มประสทิธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

จัดอบรม ศึกษาดูงาน 
ให้แก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงาน ลูกจ้าง 
ประจ า และพนักงาน
จ้างของเทศบาลต าบล
โพทะเล 

35 4.การพัฒนาขีด
ความสามารถทางการ
บริหาร การบริการสู่สากล 

โครงการอบรมศึกษาดู
งานคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง ของ
เทศบาลต าบลโพทะเล 

100,000.00 เพื่อเพิ่มความรู้ 
ความสามารถให้คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจา้งประจ า 
และพนักงานจา้ง ของ
เทศบาลต าบลโพทะเล 

จัดการฝึกอบรมให้กับ
บุคลากรของเทศบาล
ต าบลโพทะเลและพา
ไปศึกษาดงูานนอก
สถานที ่

36 4.การพัฒนาขีด
ความสามารถทางการ
บริหาร การบริการสู่สากล 

โครงการเลือกตั้ง
ผู้บริหารและสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลโพทะเล 

200,000.00 เพื่อจัดเลือกตั้งผู้บริหาร
และสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลโพทะเล 

จัดเลือกตั้งผู้บริหาร
และสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลโพทะเล 

37 4.การพัฒนาขีด
ความสามารถทางการ
บริหาร การบริการสู่สากล 

โครงการประชาสัมพนัธ์
การจัดเก็บและช าระ
ภาษ ี

10,000.00 เพื่อกระตุ้นให้ประชาน 
ช าระภาษีให้ตรงเวลา 

จัดท าปา้ย
ประชาสัมพนัธ์การ
จัดเก็บและช าระภาษี 

38 4.การพัฒนาขีด
ความสามารถทางการ
บริหาร การบริการสู่สากล 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ
ชุมชน 

3,000.00 เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ
ชุมชน 

จัดประชุม อบรม 
ศึกษาดูงานหรือ
กิจกรรมในด้านต่างๆ
ให้แก่คณะกรรมการ
ชุมชน 

39 4.การพัฒนาขีด
ความสามารถทางการ
บริหาร การบริการสู่สากล 

โครงการจัดเวที
ประชาคมเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาชุมชน 

5,000.00 เพื่อจัดท าแผนพฒันา
ชุมชนที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของ
ประชาชน 

จัดเวทีประชาคมเพื่อ
จัดท าแผนพัฒนา
ชุมชนทุกชุมชน 

40 4.การพัฒนาขีด
ความสามารถทางการ
บริหาร การบริการสู่สากล 

โครงการจัดการเลือกตั้ง
ประธานชุมชน 

5,000.00 เพื่อส่งเสริมประชาธปิไตย
และกระบวนการประชา
สังคม 

จัดการเลือกตั้ง
ประธานชุมชนในทุก
ชุมชน 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน 

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

41 4.การพัฒนาขีด
ความสามารถทางการ
บริหาร การบริการสู่สากล 

อุดหนุนโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนเพื่อ
สนับสนนุการด าเนนิงาน
ของสถานที่กลางศูนย์
ปฏิบัติการร่วม ในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอ าเภอ
โพทะเล จังหวัดพจิิตร 

12,000.00 เพื่อให้มีสถานที่กลางและ
งบประมาณในการบริหาร
จัดการของศูนย์ฯ ในการ
เผยแพร่และ
ประชาสัมพนัธ์กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการ 
ข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวข้อง
กับการช่วยเหลือ
ประชาชน 

สนับสนนุงบประมาณ
ให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าบัว ซึ่งได้รับ
มอบหมายให้เป็น
หน่วยบริหาร
งบประมาณ การเงิน 
การบัญชี และ
ด าเนินการจัดหาแทน 

42 5.พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาและระบบการ
จัดการเรียนรู้ให้
หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ 

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาต ิ

50,000.00 เพื่อให้เด็กเกิดความภูมิใจ
ที่ผู้ใหญ่ให้ความส าคัญ 
และได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการในทุกด้าน 

จัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาต ิ

43 5.พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาและระบบการ
จัดการเรียนรู้ให้
หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ 

โครงการอาหารกลางวนั 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลโพทะเล) 

658,900.00 เพื่อให้เด็กได้มีอาหาร
กลางวันที่มีสารอาหาร
ครบ 5 หมู่ 

จ้างเหมาท าอาหาร
กลางวันให้เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

44 5.พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาและระบบการ
จัดการเรียนรู้ให้
หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ 

โครงการจัดซื้ออาหาร
เสริม (นม) 

2,184,468.00 เพื่อให้เด็กมีอาหารเสริม 
(นม) ดื่มและมีสุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 

จัดซื้ออาหารเสริม 
(นม) ให้เด็กนักเรียน
โรงเรียนในเขตเทศบาล
และศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กเทศบาล 

45 5.พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาและระบบการ
จัดการเรียนรู้ให้
หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ 

โครงการจัดซื้อสื่อการ
เรียนการสอน วัสดุ
การศึกษา และเครื่อง
เล่นพัฒนาการเด็ก 

222,700.00 เพื่อให้เด็กได้มีสื่อการ
เรียนการสอน วัสดุ
การศึกษา และเครื่องเล่น
เพื่อเสริมพัฒนาการเด็กให้
เป็นไปตามวัย 

จัดซื้อสื่อการเรียนการ
สอน วัสดุการศึกษา 
และเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก ตาม
ความเห็นของคณะ
กรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลโพทะเล 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน 

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

46 5.พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาและระบบการ
จัดการเรียนรู้ให้
หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ 

โครงการประชุม
ผู้ปกครองเด็ก 

5,000.00 เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับ
ทราบและเข้าใจ หลักการ 
ปรัชญา คติพจน์ นโยบาย 
การจัดการศึกษาเพื่อ
เตรียมความพร้อมส าหรับ
เด็ก 

จัดประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน 

47 5.พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาและระบบการ
จัดการเรียนรู้ให้
หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลโพทะเล 

60,000.00 เพื่อพัฒนาครู ผู้ดูแลเด็ก
เล็ก ให้มีความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ 

จัดอบรมและศึกษาดู
งานแก่ครู ผู้ดูแลเด็ก
เล็ก ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบล
โพทะเล 

48 5.พัฒนาคณุภาพมาตรฐาน
การศึกษาและระบบการ
จัดการเรียนรู้ให้
หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ 

อุดหนุนตามโครงการ
จัดหาอาหารกลางวนั
ให้แก่เด็กนักเรียน 

4,099,000.00 เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ประทานอาหารกลางวันที่
มีคุณภาพ สะอาด ถูกหลัก
อนามัย และได้รับอาหาร
ครบ 5 หมู่ 

สนับสนนุงบประมาณ
ในการจัดหาอาหาร
กลางวันให้เด็กนักเรียน
โรงเรียนในเขตเทศบาล
ต าบลโพทะเล จ านวน 
2 โรงเรียน 

49 5.พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาและระบบการ
จัดการเรียนรู้ให้
หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ 

อุดหนุนตามโครงการ
วิทยากรภายนอก ให้แก่
โรงเรียนอนุบาลโพทะเล 
"รัฐบ ารุง" 

50,000.00 เพื่อให้โรงเรียนมี
งบประมาณในการจา้ง
วิทยากรภายนอกมาสอน
วิชานาฏศิลป์ เพื่อให้เด็ก
ได้มีความรู้ในวชิา
นาฏศิลป์ เพื่อเป็นการสืบ
สานศลิปวฒันธรรมอันดี
งามของชาต ิ

สนับสนนุงบประมาณ
ตามโครงการจ้าง
วิทยากรภายนอกให้แก่
โรงเรียนอนุบาล
โพทะเล 

50 5.พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาและระบบการ
จัดการเรียนรู้ให้
หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ 

อุดหนุนตามโครงการ
วิทยากรภายนอก ให้แก่
โรงเรียนวัดโพทะเล 

50,000.00 เพื่อให้โรงเรียนมี
งบประมาณในการจา้ง
วิทยากรภายนอกมาสอน
วิชาภาษาอังกฤษ 

สนับสนนุงบประมาณ
ตามโครงการจ้าง
วิทยากรภายนอกให้แก่
โรงเรียนวัดโพทะเล 
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5. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

อนุมัติงบประมาณ 
ตามแผนการด าเนินงาน 

ก่อหนี้ผูกพัน 
ลงนามในสัญญา 

จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 
จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 
จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

1.ยุทธศาสตร์การ
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดลุ 

4 6.45 130,000 0.78 3 4.84 40,000 0.24 3 4.84 13,108.00 0.14 

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยวจาก
ฐานการเกษตรและ
ฐานชุมชนที่เข้มแข็ง 

1 1.61 30,000 0.18 1 1.61 5,000 0.03 1 1.61 3,860.00 0.02 

3. ยุทธศาสตร์การ
เสรมิสร้างสังคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

39 62.90 8,282,900 49.70 29 46.77 6,133,900 36.81 20 32.26 5,120,265.60 30.72 

4.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขีด
ความสามารถ
ทางการบริหาร การ
บริการสู่สากล 

8 12.90 432,000 2.59 8 12.90 365,000 2.19 6 9.68 26,645.00 0.16 

5.ยุทธศาสตร์พัฒนา
คุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาและระบบ
การจัดการเรยีนรู้ให้
หลากหลายเพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ 

10 16.13 7,790,000 46.74 9 14.52 7,380,068 44.29 8 12.90 4,987,211.24 29.93 

รวม 62 100 16,664,900 100 50 80.65 13,923,968 83.55 38 61.29 10,161,089.84 60.97 

 

  



 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลต าบลโพทะเล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้า 19 
 

สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ล าดับที ่ รายการ โครงการ งบประมาณ 

โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (38 โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ 
ของเทศบัญญัติ 

+เงินสะสม 
๑ บรรจุในแผนพฒันาท้องถิ่น   62 16,664,900.00 

61.29 76.00 76.00 

๒ ตั้งในเทศบัญญัติ
งบประมาณ 

50 13,923,968.00 

๓ จากเงินสะสม - - 
๔ จัดท าแผนการด าเนนิงาน 

- เทศบัญญัติ = 50 +  
- เงินสะสม   = 0 

50 13,923,968.00 

๕ สามารถด าเนินการได้ 
- เทศบัญญัติ = 38 + 
- เงินสะสม   = 0 

38 10,161,089.84 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
เทศบาลต าบลโพทะเล อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 

เทศบาลต าบลโพทะเล อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การด าเนินการ 
ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การด าเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

1.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 

1. โครงการบริหารจัดการขยะ
แบบบูรณาการ 

100 1 405/2562 7 7,656.00 7,656.00 

2. โครงการคัดแยกขยะ 100 1 39/2562 7 7,142.00 7,142.00 

3. โครงการอาสาสมัครพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม 

100 1 41/2562 8 8,310.00 8,310.00 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง 

4. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพให้แก่ประชาชน 

100 1 0138/62 2 3,860.00 3,860.00 

3.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

5. โครงการวันเทศบาล 100 1 309/2562 2 9,560.00 9,560.00 

6. โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต ์

100 1 306/2562 7 26,950.00 26,950.00 

7. โครงการจัดงานประเพณี
แห่เทียนเข้าพรรษา 

100 1 0060/2562 3 5,110.00 5,110.00 

8. โครงการงานประเพณีลอย
กระทง 

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 
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เทศบาลต าบลโพทะเล อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การด าเนินการ 
ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การด าเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

9. อุดหนุนโครงการงาน
แข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร 

100 1 916/2562 1 50,000.00 50,000.00 

10. อุดหนุนโครงการการจัด
งานริ้วขบวนถวายดอกบัว
นมัสการหลวงพ่อเพชร วัดทา่
หลวง (พระอารามหลวง) 

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

11. โครงการอบรมและศึกษา
ดูงานแกนน าสุขภาพ 

100 1 00870/2562 1 51,060.00 51,060.00 

12. โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

100 1 257/2562 7 29,239.00 29,239.00 

13. โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสนุัขบ้า 

100 1 259/2562 7 17,520.00 17,520.00 

14. โครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัว
ในชุมชน 

100 1 526/2562 5 1,110.00 1,110.00 

15. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชน 

100 1 351/2562 5 860.00 860.00 

16. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสตร ี

100 1 401/2562 8 1,710.00 1,710.00 

17. โครงการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ 

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 

    5 245,248,251/2562 1 291,600.00 291,600.00 

    6 295,298,301/2562 1 287,200.00 287,200.00 

    7 380,383,386/2562 1 287,200.00 287,200.00 

    8 446/2562 1 287,800.00 287,800.00 

  9 524/2562 1 287,100.00 287,100.00 
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เทศบาลต าบลโพทะเล อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การด าเนินการ 
ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การด าเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

  10 908/2562 1 289,300.00 289,300.00 

    11 00837/2562 1 288,900.00 288,900.00 

    12 01017/2562 1 287,100.00 287,100.00 

18. โครงการเบี้ยยังชีพ 
คนพิการ  

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 

    4 171,174,177/2562 1 112,000.00 112,000.00 

    5 246,249,252/2562 1 113,600.00 113,600.00 

    6 296,299,302/2562 1 113,600.00 113,600.00 

    7 381,384,387/2562 1 113,600.00 113,600.00 

    8 447/2562 1 114,400.00 114,400.00 

    9 523/2562 1 115,200.00 115,200.00 

    10 909/2562 1 117,600.00 117,600.00 

    11 00838/2562 1 116,000.00 116,000.00 

    12 01018/2562 1 120,000.00 120,000.00 

19. โครงการเบี้ยยังชีพ 
ผู้ป่วยเอดส ์ 

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 

    5 247,250/2562 1 1,500.00 1,500.00 

    6 297,300/2562 1 1,500.00 1,500.00 

    7 382,385/2562 1 1,500.00 1,500.00 

    8 448/2562 1 1,500.00 1,500.00 

    9 519/2562 1 1,500.00 1,500.00 

    10 910/2562 1 1,500.00 1,500.00 

    11 00839/2562 1 1,500.00 1,500.00 

    12 01019/2562 1 1,500.00 1,500.00 
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เทศบาลต าบลโพทะเล อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การด าเนินการ 
ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การด าเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

20. อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริ ด้านสาธารณสุข 

100 1 512/2562 1 66,350.00 66,350.00 

21. โครงการรณรงค์ป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพยต์ิดและจดั
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 

100 1 0141/62 2 16,260.00 16,260.00 

22. โครงการป้องกันอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาลสงกรานต ์

100 1 303/2560 6 1,977.00 1,977.00 

23. โครงการป้องกันอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 

100 1 129/2562 7 3,282.00 3,282.00 

24. โครงการเพิ่มศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง
กับการปฏิบัติงาน 

100 1 01090 2 17,077.20 17,077.20 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหาร การบริการสู่สากล 

25. โครงการปลูกจิตส านึก
การเป็นข้าราชการที่ดีแก่คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงาน ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง ของเทศบาล
ต าบลโพทะเล  

100 
  

 
1 217/2562 
 

3 4,940.00 4,940.00 

2 218/2562 3 360.00 360.00 

26. โครงการประชาสัมพันธ์
การจัดเก็บและช าระภาษี 

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

27. โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการชุมชน 

100 1 0123/62 5 1,610.00 1,610.00 

28. โครงการจัดเวทีประชาคม
เพื่อจัดท าแผนพฒันาชุมชน  

100 
  

1 177/2562 4 360.00 360.00 

2 178/2562 7 1,875.00 1,875.00 

29. โครงการจัดการเลือกตั้ง
ประธานชุมชน 

100 1 0057/2562 3 2,000.00 2,000.00 

  



 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลต าบลโพทะเล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้า 24 
 

เทศบาลต าบลโพทะเล อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การด าเนินการ 
ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การด าเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

30. อุดหนุนโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนนุการ
ด าเนินงานของสถานที่กลาง
ศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตอ าเภอโพทะเล จังหวัด
พิจิตร 

100 1 190/2562 1 12,000.00 12,000.00 

5.ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

31. โครงการจัดงานวนัเด็ก
แห่งชาต ิ
  
  
  
  
  

100 
  
  
  
  
  

1 168/2561 7 2,460.00 2,460.00 

2 169/2562 7 7,500.00 7,500.00 

3 11/2562 7 720.00 720.00 

4 13/2562 8 3,160.00 3,160.00 

5 12/2562 7 14,992.00 14,992.00 

6 10/2562 7 2,696.00 2,696.00 

32. โครงการอาหารกลางวนั 
(ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กเทศบาลต าบล
โพทะเล)  

100 
  
  
  

1 40/2562 1 157,300.00 157,300.00 

2 272/2562 1 172,540.00 172,540.00 

3 955/2562 1 155,820.00 155,820.00 

4 467/2562 1 162,260.00 162,260.00 

33. โครงการจัดซื้ออาหาร
เสริม (นม) 
   
  
  
  
  
  
  

100 
 
 
 
 
 
 
 

1 1/2562 91 161,986.44 161,986.44 

2 1/2561 91 132,771.24 132,771.24 

3 1/2562 91 154,899.78 154,899.78 

4 1/2562 90 81,137.98 81,137.98 

5 25/2562 7 385,713.68 385,713.68 

6 1/2562 69 140,147.42 140,047.42 

7 42/2562 1 81,137.98 81,137.98 

8 42/2562 12 139,989.50 139,989.50 
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เทศบาลต าบลโพทะเล อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การด าเนินการ 
ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การด าเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

 
  9 54/2562 62 147,260.40 147,260.40 

    10 68/2562 31 271,267.98 271,267.98 

    11 54/2562 62 154,623.42 154,623.42 

    12 54/2562 62 154,623.42 154,623.42 

34. โครงการจัดซื้อ 
สื่อการเรียนการสอน วัสดุ
การศึกษา และเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก 

100 1 41/2562 1 205,700.00 205,700.00 

35. โครงการประชุม
ผู้ปกครองเด็ก 

100 1 350/2562 7 504.00 504.00 

36. อุดหนุนตามโครงการ
จัดหาอาหารกลางวนัให้แก่ 
เด็กนักเรียน  

100 
 

 

1 1/2562 1 218,000.00 218,000.00 

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

37. อุดหนุนตามโครงการ
วิทยากรภายนอก ให้แก่
โรงเรียนอนุบาลโพทะเล  
"รัฐบ ารุง" 

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

38. อุดหนุนตามโครงการ
วิทยากรภายนอก ให้แก่
โรงเรียนวัดโพทะเล 

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

รวม 10,161,089.84 10,160,762.84 
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2.3 การวเิคราะหเ์ชิงปริมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 2.3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวนกลุ่มตัวอย่าง (คน) ร้อยละ 
1 เพศ   
 - ชาย 128 53.00 

- หญิง 112 47.00 
2 อายุ   
 - ต่ ากว่า 20 ป ี 26 10.83 
 - 20-30 ปี 35 14.85 
 - 31-40 ปี 36 15.00 
 - 41-50 ปี 43 17.92 
 - 51-60 ปี 52 21.67 
 - 60 ปีขึ้นไป 48 20.00 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวนกลุ่มตัวอย่าง (คน) ร้อยละ 
3 ระดับการศึกษา   
 - ประถมศึกษา หรืออ่านออกเขียนได้ 110 45.83 
 - มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 100 41.67 
 - อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 15 6.25 
 - ปริญญาตร ี 11 4.58 
 - สูงกว่าปริญญาตร ี 1 0.42 
 - อื่น ๆ 3 1.25 
4 อาชีพ   
 - รับราชการ 8 3.33 
 - เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 8 3.33 
 - ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 41 17.08 
 - รับจ้าง 95 39.58 
 - นักเรียน/นักศึกษา 32 13.33 
 - เกษตรกร 44 18.33 
 - อื่น ๆ 12 5.00 

รวม 240 100.00 
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2.4 การประเมินผลแผนพัฒนา 
 การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลโพทะเล 
 จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลโพทะเล  จ านวน 5 ชุมชน  ด้วยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างตามแบบสอบถาม ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด โดยขอความอนุเคราะห์จากสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลโพทะเล  ประธานชุมชน ในการส่งแบบสอบถามไปยังประชาชนในเขตเทศบาลต าบลโพทะเล  โดยแจก
แบบสอบถามออกไป 250 ชุด ได้รับคืนมาจ านวน  240  ชุด  ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 6 แบบ  ดังนี้ 

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

ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล   
(3) แบบที่ 3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อปท.ในภาพรวม                

ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง 
(4) แบบที่ 3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อปท.ในภาพรวม                

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

ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหาร การบริการสู่สากล 
(6) แบบที่ 3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อปท.ในภาพรวม               

ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อ  
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
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 จากผลการประเมินโดยภาพรวม  เมื่อพิจารณาการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล
ต าบลโพทะเล สรุปได้ว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในระดับปานกลาง  โดยประชาชนมีความ   
พึงพอใจมากคิดเป็นร้อยละ  44.40  และมีความพึงพอใจร้อยละ  57.77  ไม่พึงพอใจร้อยละ 0.83 โดยมีสัดส่วนใน
เรื่องการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 60.42 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยรวม แต่มีความพอใจในเรื่องการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม พอใจอยู่ในสัดส่วนที่ต่ าสุด ร้อยละ 49.58 รายละเอียดดังนี้ 

 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลโพทะเลในภาพรวม 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 50.00 49.58 0.42 

2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 47.08 52.08 0.83 

3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 44.17 54.17 1.67 

4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 41.67 57.08 1.25 

5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 39.58 59.17 1.25 

6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 38.75 60.42 0.83 

7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

46.67 53.33 0.00 

8.  การแก้ไขปัญหา  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 45.42 53.33 1.25 

9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 46.25 53.75 0.00 

ภาพรวม 44.40 54.77 0.83 

 

  

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
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แผนภูมิ  แสดงความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลโพทะเลในภาพรวม 
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 จากการประเมินแต่ละยุทธศาสตร์  พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในภาพรวมยุทธศาสตร์ที่ 5 
ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ   
มากที่สุด และมีความพึงพอใจในภาพรวมยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง น้อยที่สุด  (รายละเอียดดังแผนภาพที่ 2) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล   

 ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.91 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.80 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.63 
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.56 
5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.44 
6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.54 
7.  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.61 
8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.66 

ภาพรวม 7.64 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง 

 ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.78 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.87 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.54 
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.57 
5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.39 
6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.40 
7.  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.44 
8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.62 

ภาพรวม 7.58 

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

 ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.78 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.68 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.53 
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.61 
5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.42 
6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.43 
7.  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.51 
8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.50 

ภาพรวม 7.56 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหาร การบริการสู่สากล 

 ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.96 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.84 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.55 
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.50 
5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.40 
6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.44 
7.  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.50 
8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.47 

ภาพรวม 7.58 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อมุ่งสู่

ความเป็นเลิศ 

 ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.83 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.73 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.69 
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.65 
5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.53 
6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.48 
7.  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.69 
8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.79 

ภาพรวม 7.67 
 

แผนภูมิ  แสดงความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลโพทะเลแต่ละยุทธศาสตร์ 
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ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

 
1. ผลการพิจารณาการตดิตามและประเมินผลยุทธศาสตรเ์พ่ือความสอดคล้อง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลโพทะเล ในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลโพทะเล ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เป็นดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 19 
2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 19 
3.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 60 52.50 
     3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 10 
     3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 9 
     3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 9 
     3.4  วิสัยทัศน์ (5) 4.5 
     3.5  กลยุทธ ์ (5) 4 
     3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 4 
     3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 4 
     3.8  แผนงาน (5) 4 
     3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 4 

รวมคะแนน 100 90.50 
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 1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลโพทะเล ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพ้ืนฐาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภมูิอากาศ ลักษณะของที่ดนิ ลักษณะ
ของแหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม ้ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง 
เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

19 
3 

 
(2) ข้อมูลเก่ียวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน่ ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนประชากร 
และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 2 

 
(3) ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(2) 2 

 
(4) ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนสง่ 4
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท ์ฯลฯ 

(2) 2 

 
(5) ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/์
กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(2) 2 

 
(6) ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน่ การนบัถือ
ศาสนาประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพืน้เมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 2 

 
(7) ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คณุภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 2 

 
(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพฒันาท้องถิน่
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 1 

 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิน่ รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด   
ร่วมท า ร่วมตัดสนิใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไข
ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาส าหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 3 

รวม 20 19 

  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน มีการรวบรวมและวิเคราะห์สถานการณ์ภายในเทศบาลต าบล
โพทะเล ไว้ได้ครบถ้วน เพียงพอในการน าไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพี่อวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  
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 1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผูบ้ริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ และ  
Thailand 4.0 

20 
(5) 

19 
5 

 (2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคบัใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิน่ 

(3) 2 

 (3) การวิเคราะห์ทางสงัคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นตน้ 

 (3) 3 

 (4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสงัคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เปน็ตน้ 

(3) 3 

 (5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พืน้ที่สีเขียว ธรรมชาตติ่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มผีลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) 3 

 (6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพือ่ประเมินสถานภาพการพฒันาใน
ปัจจุบนัและโอกาสการพฒันาในอนาคตของท้องถ่ิน ด้วยเทคนคิ 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลตอ่การด าเนินงานได้แก่ S-Strength 
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ
T-Threat (อุปสรรค) 

(3) 3 

รวม 20 19 

  ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพภายในเทศบาลต าบลโพทะเล ได้มีการน าเสนอข้อมูล
ต่างๆที่เกี่ยวข้องไว้ได้ครบถ้วน เพียงพอในการน าไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพ่ีอวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  
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 1.4 ยุทธศาสตร์ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน ประเดน็ปัญหาการพฒันาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

60 
(10) 

52.5 
10 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกบัสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาตแิละ 
Thailand 4.0 

(10) 9 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพฒันากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พฒันาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลัก
ประชารัฐ แผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี และThailand 4.0 

(10) 9 

3.4 วิสัยทัศน์ 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมลีักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชดัเจน สอดคล้องกับ
โอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสัมพนัธ์กับโครงการพัฒนา 

(5) 4.5 

3.5 กลยุทธ์ 
 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสยัทัศน์ 
หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนนิการให้บรรลุ
วิสัยทัศนน์ั้น 

(5) 4 

3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเดน็กลยุทธ ์

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนนุต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดทีช่ัดเจน 

(5) 4 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพฒันาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(5) 4 

3.8 แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเร่ืองใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปา้ประสงค์ 
ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย กลยทุธ์ จดุยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชดัเจน น าไปสู่การท าโครงการพฒันา
ท้องถิ่นในแผนพฒันาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

(5) 4 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสูก่ารพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพฒันาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 4 

รวม 60 52.50 

  ข้อมูลยุทธศาสตร์ ของเทศบาลต าบลโพทะเล ได้น ามาจากยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดพิจิตร ซึ่งได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาก าหนดยุทธศาสตร์ดังกล่าวขึ้น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดพิจิตร ได้พิจารณาน าไปปรับใช้กับองค์กรปกครองของตนเอง เพ่ือให้มีการพัฒนาไปในแนวทางเดียวกันทั้ง
จังหวัด เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับภาค ซึ่งเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
4.0 ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโพทะเล พิจารณาเห็นว่า
ครบถ้วน เพียงพอในการน าไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์การพัฒนาเทศบาลต าบลโพทะเล  
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
 ผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลต าบลโพทะเล ในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลโพทะเล ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เป็นดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา 10 10 
2.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 9 
3.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 9 
4.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา 10 9 
5.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 58 
     5.1  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 5 
     5.2  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 5 
     5.3  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(5) 5 

     5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี (5) 5 
     5.5  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ 

(5) 4 

     5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 4 
     5.7  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 5 
     5.8  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่ง
คง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 5 

     5.9  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 5 
     5.10  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 5 
     5.11  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผล
คาดว่าที่จะได้รับ 

(5) 5 

     5.12  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 5 

รวมคะแนน 100 95 
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 2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
 รายละเอียดการให้คะแนนโครงการของเทศบาลต าบลโพทะเล ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทีม่ีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยตอ้ง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสงัคม,  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 10 

รวม 10 10 

 
 2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

2. การประเมินผลการ

น าแผนพัฒนาท้องถิ่น

ไปปฏิบตัิในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใชว้ัดผลในเชิงปริมาณ 

เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง

ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริง

ตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไมส่ามารถด าเนินการได้มีจ านวน

เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของ

การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ทีไ่ด้ก าหนดไว้ 

2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่

ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

10 9 

รวม 10 10 
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 2.4 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

3. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบตัิในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่นัน้ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึง่พอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มสีภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสทิธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถปุระสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏบิัติราชการตามทีไ่ด้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 9 

รวม 10 9 

 
 2.5  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคลอ้ง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมติิต่างๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นทีต่ิดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

10 9 

 รวม 10 9 
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 2.6 โครงการพัฒนา  

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

5. โครงการพัฒนา ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 60 58 
5.1 ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 
 

เป็นโครงการที่มีวัตถปุระสงคส์นองต่อยุทธศาสตร์การพฒันาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า
จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

 (5) 5 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 

มีวัตถุประสงคช์ัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกบัความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชดัเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 5 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตัง้
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเปา้หมายคือ
อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน 
เร่ิมต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 5 

5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ป ี
 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน (3) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสรา้ง
โอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน็มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5) 5 
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5.5 เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ)  
มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ
 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางพฒันา (3) ยึดวสิยัทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี 
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสูผ่ลสัมฤทธิ์
ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การ
ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกบัดักรายได้ปาน
กลางสู่รายไดสู้ง (2) การพฒันาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการ
ปฏิรูประบบเพื่อสร้างสงัคมสูงวยัอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความ
เลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความ
เป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสงัคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผน่ดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(5) 4 

5.6 โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เชน่ (1) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสนิค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สนิค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลีย่นจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วน
เทคโนโลยี ความคิดสรา้งสรรคแ์ละนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสนิค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวตักรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยชีีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 4 

5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจงัหวัดที่ได้ก าเนิดขึน้ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพฒันาจังหวัด ซึ่งไมส่ามารถแยกส่วน
ใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพฒันาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกบัยุทธศาสตร์จังหวัด
ที่ได้ก าหนดขึน้เป็นปัจจุบนั 

(5) 5 
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5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมัน่คง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงทีป่ระชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยาย
ได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมัน่คง มั่งคั่ง ยั่งยนื เปน็ท้องถิ่นที่
พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(5) 5 

5.9 งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณโครงการพฒันาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ
ในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy)  
(2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธผิล 
(Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

(5) 5 

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิง
ประจักษ์ 

(5) 5 

5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด 
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

 

มีการก าหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)     ที่ 
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอก
ประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนด
ร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ 
(การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5) 5 

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ ( 2) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้  
(4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการ 
บ่งบอกเวลาได้ 

(5) 5 

รวม 50 58 
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ส่วนที่ 4  สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

  ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 ห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 เทศบาลต าบลโพทะเล ได้ด าเนินการตาม
แผนงานด าเนินงานที่วางไว้จ านวน 38 โครงการ จากโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนด าเนินงาน จ านวน 50 โครงการ      
มีโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 12 โครงการ ดังนี้ 

ที่  ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
เหตุผลความจ าเป็น 
ที่ไม่ไดด้ าเนินการ 

1. 3.การเสริมสร้างสังคมและ
คุณภาพชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา "12 สิงหามหาราชนิี" 

80,000.00  -เนื่องจากมีหนังสือสั่งการให้
เทศบาลต าบลโพทะเล ไปร่วมงาน
ที่อ าเภอโพทะเล 

2. 3.การเสริมสร้างสังคมและ
คุณภาพชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการจัดงานแข่งขันเรือยาว 50,000.00  -ประชุมประชาคมท้องถิ่นมีมตใิห้
งดจัดงานแข่งเรือยาว ประจ าปี 
2562 

3. 3.การเสริมสร้างสังคมและ
คุณภาพชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการจัดงาน   
"วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณบดินทร 
เทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม" 

150,000.00  -เนื่องจากมีหนังสือสั่งการให้
เทศบาลต าบลโพทะเล ไปร่วมงาน
ที่อ าเภอโพทะเล 

4. 3.การเสริมสร้างสังคมและ
คุณภาพชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการร้านค้า 

30,000.00  -กลุ่มเป้าหมายแสดงความ
ประสงค์เข้าร่วมโครงการไม่ถึง
ร้อยละ 60 

5. 3.การเสริมสร้างสังคมและ
คุณภาพชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการแข่งขันโพทะเลมนิิ
มาราธอน 

20,000.00  -เนื่องจากโครงการดังกลา่วเปน็
โครงการที่มีการบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างเทศบาลต าบลโพทะเล 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
โพทะเล และชมรมคนรักษ์
โพทะเล ซึ่งในปี 2562 สนง.
สาธารณสุขฯ แจ้งขอยกเลิกการ
จัดงาน  
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ที่  ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
เหตุผลความจ าเป็น 
ที่ไม่ไดด้ าเนินการ 

6. 3.การเสริมสร้างสังคมและ
คุณภาพชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการส่งเสริมและพฒันา
ศักยภาพผู้สูงอาย ุ

3,000.00  -กลุ่มเป้าหมายแสดงความ
ประสงค์เข้าร่วมโครงการไม่ถึง
ร้อยละ 60 

7. 3.การเสริมสร้างสังคมและ
คุณภาพชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการประกวดร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง 

60,000.00  -สืบเนื่องจากโครงการประกวด
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง จะจัดในวันที่ 
12 สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งในปี 
2562 อ าเภอโพทะเลแจ้งให้
ท้องถิ่นเข้าร่วมงานวนัที่ 12 
สิงหาคม ที่อ าเภอโพทะเล 

8. 3.การเสริมสร้างสังคมและ
คุณภาพชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

อุดหนุนตามโครงการ สัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบา้ฯ 

9,900.00  -เนื่องจากงบประมาณที่จัดสรร
มาช่วงเดือนกันยายน ด าเนนิการ
ไม่ทัน แต่ทางเทศบาลได้ด าเนิน
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบา้ 
และจัดเก็บข้อมูลโดย อสม. 

9. 3.การเสริมสร้างสังคมและ
คุณภาพชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 

20,000.00  -เพื่อเป็นการประหยัด
งบประมาณ จึงน ากิจกรรม
ร่วมกับโครงการเพิ่มศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับ
การปฏิบัติงาน 

10. 4.การพัฒนาขีด
ความสามารถทางการ
บริหาร การบริการสู่สากล 

โครงการอบรมศึกษาดูงานคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจา้ง ของเทศบาล
ต าบลโพทะเล 

100,000.00  -เนื่องจากเป็นปทีี่มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่ง
กระทรวงมหาดไทยมีหนงัสือ    
สั่งการให้งดเว้นการอบรมศึกษา  
ดูงาน 

11. 4.การพัฒนาขีด
ความสามารถทางการ
บริหาร การบริการสู่สากล 

โครงการเลือกตั้งผู้บริหารและ
สมาชิกสภาเทศบาลต าบล
โพทะเล 

200,000.00  -เป็นโครงการที่ตั้งเพื่อรองรับ
กรณีต้องมีการเลือกตั้งผู้บริหาร
และสมาชิกสภาเทศบาล 

12. 5.พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน 
การศึกษาและระบบการ
จัดการเรียนรู้ให้หลากหลาย 
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

โครงการพัฒนาศักยภาพครู 
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลโพทะเล 

60,000.00  -เนื่องจากศูนย์เด็กเล็กไม่มีช่วง
ปิดภาคเรียน คณะครูผู้ดูแลเด็ก
ต้องปฏิบัติหนา้ที่ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จึงไม่ได้ด าเนนิการ 
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