


 

 

 

 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2548  หมวด 6 ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และ ข้อ 14 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่

ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง

ด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ

เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง

ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี     
 

เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยกะปิ จึงได้ด าเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยกะปิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  

(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ถึง มีนาคม พ.ศ.2561) ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการ

ติดตามให้นายกเทศมนตรีต าบลห้วยกะปิทราบ ท้ายนี้คณะกรรมการฯ หวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะ

เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยกะปิ และท าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยกะปิ 
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แบบการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  
 

ค าชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ

ท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น

แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ....................เทศบาลต าบลห้วยกะปิ............................................................... 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 

ไม่มีการ

ด าเนินการ 

1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

1.1  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 9  

1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพฒันาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 9  

1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 9  

1.4  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 9  

1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 9  

1.6  มีคณะกรรมการพฒันาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดท าร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

9  

2.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2.1  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดท า

ฐานข้อมูล 

9  

2.2  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน 9  

2.3  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อ

ประเมินสถานภาพการพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

9  

2.4  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

9  

2.5  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

9  

2.6  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาท่ียั่งยืน 9  

2.7  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9  

2.8  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพฒันา 9  

2.9  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 9  

2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 9  

2.11 มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ 9  

2.12 มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 9  
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รายงานการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจ าปีงบประมาณงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561   

รอบเดือน เมษายน  2561 

(ตั้งแต่  1  ตุลาคม  2560 –  31  มีนาคม  2561) 

********************************************************************* 

  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลห้วยกะปิ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็น

แนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาล  โดยน าเสนอในรูปแบบแผนงาน / 

โครงการเป็นรายปี จ านวน  4  ปี  คือ ปี  2561 , 2562 , 2563  และ  2564 

  นอกจากนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยังมีความใกล้ชิดกับงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี เนื่องจากจะต้องใช้การวางแผนการพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนและวิสัยทัศน์ในที่สุด 

 

1. บทน า 

  การพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่

ท้องถิ่นนั้น จ าเป็นต้องมีการจัดท า “แผนพัฒนาท้องถิ่น” อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ และสามารถตรวจสอบความส าเร็จ

ของแผนการพัฒนาได้ จาก “กระบวนการติดตามและประเมินผล” 
   

การวางแผน เป็นกระบวนการพิจารณาก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน มีรากฐานการ

ตัดสินใจตามวัตถุประสงค์ ความรู้ และการคาดคะเนอย่างใช้ดุลพินิจ โดยค านึงถึงสถานการณ์ปัจจุบัน  

และสถานการณ์ทีเปลี่ยนแปลงในอนาคตตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
   

ความส าคัญของการวางแผน 

1. เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่เกิดขึ้นในอนาคต 

2. ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร 

3. ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา 

4. เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน 

5. ท าให้เกิดความแจ่มชัดในการด าเนินงาน 
 

                   การวางแผนก่อให้เกิดประโยชน์ คือ 

1. ท าให้การด าเนินงานบรรลุจุดมุ่งหมาย เป็นการประหยัด 

2. ลดความไม่แน่นอนใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุม ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการ

สร้างสรรค์พัฒนาแรงจูงใจ พัฒนาการแข่งขันและท าให้เกิดการประสานงานที่ดี 
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          การตรวจสอบความส าเร็จของแผน   เป็นการวัดผลว่าสามารถด าเนินการได้ตาม 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่  อย่างไร โดยใช้กระบวนการติดตามและประเมินผลเข้ามาเป็น  

เครื่องตรวจสอบความส าเร็จของแผน และน ามาปรับปรุงการวางแผนสู่ความส าเร็จได้ 
 

1.1 ความหมายของการติดตามและประเมินผล 

 

  การติดตาม ( Monitoring) หมายถึง กิจกรรมที่ท าเพ่ือแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นใน

ภาคปฏิบัติ ด้วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย และ

เป้าหมายซึ่งก าหนดไว้ในแผนงาน การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้า ซึ่งท าให้เห็น

ความจ าเป็นในการด าเนินการแก้ไข 

  การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะ

หนึ่ง เพ่ือประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายของแผนหรือไม่ ผลการประเมินอาจยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่ก าหนดไว้ใน

แผนหรืออาจแสดงถึงความล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียง ซึ่งควรแก่การทบทวน 

  การติดตามและประเมินผล จึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญส าหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการ

ปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็น 

แนวทางท่ีผู้บริหารจะน าไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี 
 

1.2 ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก และเป็นหัวใจของการใช้แนวทางเชิง

ยุทธศาสตร์เพ่ือการบริหารจัดการ ซึ่งมีลักษณะของการปฏิบัติที่มีความต่อเนื่อง 

  การติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจะมีประโยชน์ต่อองค์กรและผู้บริหาร ดังนี้  

1. สามารถเฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน เพ่ือเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่เคยตั้งไว้ 

ในแผน 

2. สามารถหาแนวโน้มจากตัวชี้วัด เพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และให้หลัก

ส าหรับแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติได้ตามความจ าเป็น 

3. สามารถจัดท าระบบเตือนล่วงหน้า เนื่องจากเห็นถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 

4. มีข้อมูลพื้นฐานส าหรับการประเมินว่าจะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามแผน 

หรือไม่ 
 

1.3 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

  1.  เพื่อสร้างระบบการพัฒนาตนเองของส่วนราชการจากผลการประเมิน 

  2.  เพื่อการวางแผนพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ 

  3.  เพ่ือตรวจสอบการท างานของภาครัฐ สามารถตรวจสอบได้ 
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1.4 รายละเอียดของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลต าบลห้วยกะปิ 

  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลต าบลห้วยกะปิ เป็นแผนที่จัดท าขึ้น 

เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงานและแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในเขตเทศบาล โดยได้ แบ่ง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

การบริหารจัดการ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยวและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว แต่ละด้านมีโครงการและงบประมาณที่ระบุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

สี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ดังนี้ 
   

1.4.1 โครงการที่จะด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 2561 2562 2563 2564 รวม ร้อยละ 

1. การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิต 72 66 67 66 271 63.02 

2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 36 17 7 6 66 15.35 

3. การบริหารจัดการ 37 14 11 11 73 16.98 

4. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม 
3 3 3 3 12 2.79 

5. การพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยวและส่งเสริมกจิกรรมการท่องเที่ยว 
2 2 2 2 8 1.86 

รวม 150 102 90 88 430 100.00 
 

1.4.2 งบประมาณที่จะด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 2561 2562 2563 2564 รวม ร้อยละ 

1. การพัฒนาสังคมและ 

คุณภาพชีวิต 

         

28,170,800  

         

19,501,800  

         

21,861,800  

         

23,781,800  

              

93,316,200  

       

35.35  

2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

         

67,527,400  

         

42,898,000  

         

14,937,000  

         

13,794,000  

            

139,156,400  

       

52.72  

3. การบริหารจัดการ 

           

9,622,800  

           

6,983,100  

           

6,950,000  

           

6,950,000  

              

30,505,900  

       

11.56  

4. การพัฒนาทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

             

150,000  

             

150,000  

             

150,000  

             

150,000  

                  

600,000  

         

0.23  

5. การพัฒนาปรับปรุงและพัฒนา

แหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมกิจกรรม

การท่องเที่ยว 

             

100,000  

             

100,000  

             

100,000  

             

100,000  

                  

400,000  

         

0.15  

รวม 105,571,000  69,632,900  43,998,800  44,775,800  263,978,500  100.00  



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจ าปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561 

 
 

 5 

2. ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561  

  การด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) รอบเดือนเมษายน 2561  

เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม  2560 – 31 มีนาคม 2561 พบว่า โครงการที่ด าเนินการเป็นโครงการภายใต้แนวทางการ

พัฒนาประจ าปี พ.ศ. 2561 ทั้งหมด โดยสามารถแยกผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ไตรมาสที่ 1 (ตัง้แต่วันที่  1 ตุลาคม – 31  ธันวาคม 2560)  และ ไตรมาสที่ 2 (ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม  - 31 มีนาคม 2561)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

เพ่ิม/ลด

 + -

จ านวนเงิน 

(บาท)

อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แลว้เสร็จ

1 โครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษา              40,000              38,910              1,090 P กองการศึกษา

2 โครงการ/กจิกรรมวนัวชิาการสานฝันเด็กน้อย              10,000 0             10,000 P กองการศึกษา

3 โครงการแขง่ขนักฬีาเชื่อมความสามคัคีในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก              10,000 0 -          10,000                   -   P กองการศึกษา

4 โครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้ 40,000                          31,000              9,000 P กองการศึกษา

5
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกจิกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในและ

ภายนอกศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
             15,000 15000 -          15,000 -                 P กองการศึกษา

6 โครงการประชมุคณะกรรมการศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 5,000               P กองการศึกษา

7 โครงการประเมนิภายในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก              20,000 P กองการศึกษา

8 โครงการอาหารกลางวนั (3 ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก)          1,254,400            313,600           940,800 P กองการศึกษา

9 โครงการอาหารกลางวนั (อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6)          4,224,000          2,112,000         2,112,000 P กองการศึกษา

10 โครงการพัฒนาประสิทธภิาพการเรียนการสอนระดับกอ่นประถมศึกษา 252,000                      252,000                   -   P กองการศึกษา

11 โครงการพัฒนาประสิทธภิาพการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ 180,000                      180,000                   -   P กองการศึกษา

12 โครงการจดังานวนัเด็กแห่งชาติ            300,000            217,184             82,816 P กองการศึกษา

13
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ วฒันธรรม ประเพณีและภูมปิัญญา

ท้องถิ่น
             10,000 P กองการศึกษา

14 โครงการส่งเสริมประเพณีวนัลอยกระทง              10,000 0             10,000 P กองการศึกษา

15 โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการตาม พรบ.สาธารณสุข 2535              20,000              12,725              7,275 P กองสาธารณสุขฯ

16 โครงการพัฒนาสุขาภิบาลอาหารและอาชวีอนามัย              30,000 P กองสาธารณสุขฯ

17 โครงการรณรงค์ป้องกนัและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า            100,000              76,827             23,173 P กองสาธารณสุขฯ

18 โครงการดวงตาสดใสจากใจเทศบาลต าบลห้วยกะปิ              45,000              24,900             20,100 P กองสาธารณสุขฯ

รวมตั้งไว ้

(บาท)

เงินเหลอืจา่ย 

(บาท)
หมายเหตุล าดบัที่

งบประมาณ

ด าเนินการจริง 

(บาท)

งบประมาณ    

(งบท้องถ่ิน/เงิน

อุดหนุน) (บาท)

โครงการ/กิจกรรม

โอนงบประมาณ การด าเนินการ



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

เพ่ิม/ลด

 + -

จ านวนเงิน 

(บาท)

อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แลว้เสร็จ

รวมตั้งไว ้

(บาท)

เงินเหลอืจา่ย 

(บาท)
หมายเหตุล าดบัที่

งบประมาณ

ด าเนินการจริง 

(บาท)

งบประมาณ    

(งบท้องถ่ิน/เงิน

อุดหนุน) (บาท)

โครงการ/กิจกรรม

โอนงบประมาณ การด าเนินการ

19 โครงการตรวจคุณภาพน  าบริโภค              20,000              20,000                   -   P กองสาธารณสุขฯ

20 โครงการร่วมกจิกรรมวนัไหลบางแสน              40,000              36,940              3,060 P กองการศึกษา

21 โครงการส่งเสริมการจดัประเพณีกอ่พระทรายชมุชนบ้านหนองกระเสริม              10,000 P กองการศึกษา

22 สนับสนุนงานนมสัการพระพุทธสิหิงค์ฯ งานสงกรานต์และ งานประจ าปี            170,000            170,000                   -   P ส านักปลัด

23
สนับสนุนเพื่อการจดังานวฒันธรรมประเพณีวนัส าคัญของชาติการศึกษา

และการกฬีาประจ าปีงบประมาณ 2561
           100,000            100,000                   -   P ส านักปลัด

24 โครงการตั งจดุตรวจบริการประชาชนในชว่งเทศกาลส าคัญ (ปีใหม)่            100,000 42,700             57,300            P ส านักปลัด

25

โครงการสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพ

ติดของศูนยอ์ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจงัหวดัชลบุรี 

ประจ าปี 2561

           100,000            100,000                   -   P ส านักปลัด



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

เพ่ิม/ลด + - จ านวนเงิน (บาท)
อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แลว้เสร็จ

1
โครงการกอ่สร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน ้า คสล.

สายคีรีนคร 8
           1,310,000          1,152,800 P กองชา่ง

2
โครงการกอ่สร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน ้า คสล.

สายแยกจากถนนห้วยกะป1ิ2 (ขา้งบ้านอโรคยา)
             275,000             275,000 P กองชา่ง

3
โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายคีรีนคร10/2 (หลังบริษัท ซี.

ที.โบนันซ่า)
           1,333,000          1,327,000                6,000 P กองชา่ง

4
โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้ารูปตัวยซูอยแยกจากคีรีนคร 

9/1 (บริเวณบ่อขยะเกา่หลังบ้านยายมว่ย)
             440,000             440,000                     -   P กองชา่ง

5
โครงการกอ่สร้างราวกนัตก GUARD RAILริมถนนสายคีรีนคร

 8,คีรีนคร 10 ,สายมาบหวายและสายชากพุดซา 1
             485,000             473,000               12,000 P กองชา่ง

6
โครงการกอ่สร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน ้า คสล.

สายซอยยนิดี
             722,000             722,000                     -   P กองชา่ง

เงินเหลอืจา่ย 

(บาท)
หมายเหตุล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ(งบ

ท้องถ่ิน/เงิน

อุดหนุน) (บาท)

งบประมาณ

ด าเนินการจริง 

(บาท)

โอนงบประมาณ
รวมตั้งไว ้

(บาท)

การด าเนินการ



ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการ

เพ่ิม/ลด + -

จ านวนเงิน (บาท)

อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แลว้เสร็จ

1 จดัซ้ือเกา้อี้ส าหรับบริการประชาชน              12,000               12,000                     -   P ส านักปลัด

2 จดัซ้ือเกา้อี้ส าหรับพนักงานเจา้หน้าที่              10,500               10,500                     -   P ส านักปลัด

3 จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศส าหรับห้องส านักปลัด              40,200               40,200                     -   P ส านักปลัด

4 จดัซ้ือตู้เกบ็เอกสารแบบบานเล่ือน               5,800                5,800                     -   P ส านักปลัด

5 จดัซ้ือตู้เกบ็เอกสารแบบบานทึบ               5,800                5,800                     -   P ส านักปลัด

6 โครงการส่งเสริมการจดัเวทีประชาคม              50,000               11,775               38,225 P ส านักปลัด

7 โครงการจดัท าแผนชมุชน              20,000            9,139.10          10,860.90 P ส านักปลัด

8
โครงการสนับสนุนการ บูรณาการงานทะเบียนอ าเภอ

เมอืงชลบุรี
             76,200               76,200                     -   P ส านักปลัด

9 โครงการสนับสนุนกจิกรรมเหล่ากาชาดจงัหวดัชลบุรี              75,000               75,000                     -   P ส านักปลัด

10 โครงการเบี้ยยงัชพีผู้พิการ         1,772,000             946,400             825,600 P ส านักปลัด

11 โครงการเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ        10,871,000          6,168,300          4,702,700 P ส านักปลัด

12 โครงการเบี้ยยงัชพีผู้ป่วยเอดส์            180,000               98,000               82,000 P ส านักปลัด

13 จดัซ้ือตู้ล็อคเกอร์ ขนาด 6 ชอ่ง จ านวน 3 ตู้              19,500               19,500                     -   P กองการศึกษา

14 จดัซ้ือตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน จ านวน 2 ตู้              11,000               11,000                     -   P กองการศึกษา

15 จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์              16,000               16,000                     -   P กองคลัง

16 จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์               7,700                7,700                     -   P กองคลัง

17 จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์               8,600                8,600                     -   P กองคลัง

18 จดัซ้ือเกา้อี้ล้อเล่ือน               4,500                4,500                     -   P กองคลัง

19 จดัซ้ือตู้ไม้              15,000               15,000                     -   P กองคลัง

20 จดัซ้ือตู้เหล็ก              23,700               23,700                     -   P กองคลัง

เงินเหลอืจา่ย 

(บาท)
หมายเหตุล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ(งบ

ท้องถ่ิน/เงิน

อุดหนุน) (บาท)

งบประมาณ

ด าเนินการจริง 

(บาท)

โอนงบประมาณ

รวมตั้งไว ้(บาท)

การด าเนินการ



ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการ

เพ่ิม/ลด + -

จ านวนเงิน (บาท)

อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แลว้เสร็จ

เงินเหลอืจา่ย 

(บาท)
หมายเหตุล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ(งบ

ท้องถ่ิน/เงิน

อุดหนุน) (บาท)

งบประมาณ

ด าเนินการจริง 

(บาท)

โอนงบประมาณ

รวมตั้งไว ้(บาท)

การด าเนินการ

21 จดัซ้ือพัดลมติดผนัง               5,400 P กองคลัง

22 รถจกัรยานยนต์              38,000 +                2,800 40,800.00         P กองคลัง

23 โครงการจดัท าส่ือประชาสัมพันธเ์กี่ยวกบัการจดัเกบ็ภาษี              40,000                3,600 -               33,000 7,000               3,400.00           P กองคลัง

24 จดัซ้ือเกา้อี้ส าหรับผู้บริหาร               4,500                4,500                     -   P กองชา่ง

25 จดัซ้ือเกา้อี้ส าหรับพนักงานเจา้หน้าที่               7,000                7,000                     -   P กองชา่ง

26 รถจกัรยานยนต์              55,000 กองชา่ง

27 รอกแมแ่รงชนิดแขวน              15,000 กองชา่ง

28 เคร่ืองตัดหญ้า              14,000 กองชา่ง

29 เคร่ืองสแกนคอมพิวเตอร์              17,000 กองชา่ง

30 คอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน              16,000               16,000                     -   P กองชา่ง

31 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1KVA              11,600               11,600                     -   P กองชา่ง
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3. สรุปผลการด าเนินงาน 

                       จากการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ในปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561 รอบเดือน

เมษายน 2561 เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561 พบว่ามีการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลห้วยกะปิ ไปด าเนินงาน จ านวน 43 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 28.67  

ของปี 2561 และคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี) มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ส าหรับการ

ด าเนินโครงการ / กิจกรรมต่างๆ ทั้งสิ้น 9,351,000.10.- บาท (คิดเป็นร้อยละ 8.86 ของปี 2561 และคิดเป็น

ร้อยละ 3.54 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี) ดังนี้ 
 

3.1 โครงการที่ด าเนินงานแล้วเสร็จ  จ านวน 43 โครงการ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
การปฏิบัติจริง 

(ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2) 

ปี 2561 
แผน 4 ปี  
(2561-2564) 

จ านวน 
ร้อยละของ

ปี 2561 

ร้อยละ 

ของแผน 

4 ป ี

๑. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 72 271 17 11.33 3.95 

๒. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 36 66 1 0.67 0.23 

๓. การบริหารจัดการ 37 73 25 16.67 5.81 

๔. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 12 0 0 0 

5. การพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว 
2 8 0 0 0 

รวม 150 430 43 28.67 10.00 
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3.2 งบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน จ านวน 9,351,000.10 บาท 
    

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

งบประมาณ  
การปฏิบัติจริง 

(ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2) 

ปี 2561 
แผน 4 ปี 
(2561-2564) 

งบประมาณ 
ร้อยละของ

ปี 2561 

ร้อยละ 

ของแผน 

4 ป ี

๑. การพัฒนาสังคมและ 

คุณภาพชีวิต 
 28,170,800.00  93,316,200 1,303,186.00  1.23 0.49 

๒. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  67,527,400.00  139,156,400.00   440,000.00  0.42 0.17 

๓. การบริหารจัดการ    9,622,800.00  30,505,900.00 7,607,814.10  7.21 2.88 

๔. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
      150,00.000  600,000.00            -    - - 

5. การพัฒนาปรับปรุงและพัฒนา

แหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริม

กิจกรรมการท่องเที่ยว 

      100,000.00  400,000.00            -    - - 

รวม 105,571,000.00  263,978,500.00 9,351,000.10  8.86 3.54 
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4. สรุปการติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลห้วยกะปิ ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

การบริหารจัดการ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยวและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว ถึงแม้ว่ายุทธศาสตร์แต่ละด้านจะมีหลักการและวิธีการในการ

ด าเนินงานที่แตกต่างกัน แต่เป้าหมายที่เหมือนกัน นั่นคือ ประโยชน์สุขหรือความอยู่ดีกินดีของประชาชนใน

ท้องถิ่น 

และผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาล

ต าบลห้วยกะปิ ของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน 2561 เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560-31 มีนาคม 

2561 พบว่า 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  มีการน ากิจกรรม/โครงการไปปฏิบัติทั้งสิ้น 17  

โครงการ ซึ่งมีจ านวนโครงการทั้งสิ้น 72 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 11.33 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) และมี

การใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือด าเนินงานทั้งสิ้น 1,303,186.00.-บาท (คิดเป็นร้อยละ 1.23 ของปีงบประมาณ พ.ศ.

2561) มีการด าเนินโครงการต่างๆ หลายแนวทาง เช่น การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคุณภาพเด็ก สตรี  

คนชรา ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ การส่งเสริม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม การพัฒนาด้านการ

กีฬา ด้านสาธารณสุขโครงการที่เกี่ยวกับสุขภาพและอนามัยของประชาชน รวมถึงการป้องกันและเฝ้าระวัง

โรคติดต่อต่างๆ ที่เกิดจากคนสู่คน หรือจากสัตว์สู่คน  ซึ่งการด าเนินโครงการต่างๆ ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น

โครงการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ โครงการป้องกันโรคติดต่อ การพัฒนาด้านอาชีพและการหารายได้

เพ่ิมขึ้น โดยการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจน าไปท าเป็นอาชีพเสริมให้แก่ครอบครัวได้  

การมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เพ่ือให้เยาวชนและประชาชนห่างไกลยาเสพติด  สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ประชาชนใน

เขตพ้ืนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งร่างกายและจิตใจ  ประชาชนทุกระดับในพ้ืนที่ได้รับการดูแลให้สามารถด ารงชีวิต

ไดอ้ย่างปกติสุข 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีการน ากิจกรรม/โครงการไปปฏิบัติทั้งสิ้น  

1 โครงการ ซึ่งมีจ านวนโครงการทั้งสิ้น 36  โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 0.67 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) และ

มีการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือด าเนินงานทั้งสิ้น 440,000.-บาท (คิดเป็นร้อยละ 0.42 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561) ส่งผลให้โครงข่ายถนนและระบบการขนส่งมีความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันอย่างทั่วถึง และสามารถ

สัญจรไปมาได้สะดวก ไม่ว่าจะเป็นถนน ไฟฟ้า ประปา รวมถึงสัญญาณไฟจราจรตามแยกต่างๆ ในชุมชนภายใน

เขตเทศบาลได้รับการพัฒนาเพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายได้เป็นอย่างดี 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ มีการน ากิจกรรม/โครงการไปปฏิบัติทั้งสิ้น 25 โครงการ ซึ่งมี

จ านวนโครงการทั้งสิ้น 37  โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 16.67 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) และมีการใช้จ่าย

งบประมาณเพ่ือด าเนินงานทั้งสิ้น 7,607,814.10 บาท (คิดเป็นร้อยละ 7.21 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
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ส่งผลให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ ของเทศบาลมากขึ้น และมีความพอใจในการปฏิบัติงาน  

ทั้งนี้เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของเทศบาลได้รับการพัฒนาด้านความรู้เพ่ือสามารถบริการประชาชนได้สะดวก  

รวดเร็ว การบริหารจัดการของเทศบาลได้รับการพัฒนาและปรับปรุง จนสามารถตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนได้เป็นอย่างดี ภายใต้กระบวนการตรวจสอบ ควบคุม และการประเมินผลในด้านต่างๆ  อีกทั้ง

เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ในการปฏิบัติงานมีความทันสมัยและสามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจ าปี พ.ศ.2561 จ านวน 3 โครงการ งบประมาณ 150,00.000.- บาท ซึ่งยัง

ไม่มีผลการติดตามและประเมิน เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงระยะเวลาที่จะต้องด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว 

มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจ าปี พ.ศ.2561 จ านวน 2 โครงการ 

งบประมาณ 100,000.-บาท ซึ่งยังไม่มีผลการติดตามและประเมิน เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงระยะเวลาที่จะต้อง

ด าเนินงาน 
 

ทั้งจากโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และโครงการที่ตั้ง

งบประมาณไว้ในปี พ.ศ.2561 นั้น จากผลการด าเนินงานจริงสามารถด าเนินงานได้เพียงบางโครงการเท่านั้น 

เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณและความจ าเป็นเร่งด่วน 
 

 

 

 

 

 


