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ค ำน ำ 

 

จุดมุ่งหมายส าคัญของการประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่น นั้น คือ การประเมินว่ามีการน า

แผนพัฒนาเทศบาล ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไรเพ่ือที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผล

ของแผนพัฒนาเทศบาล ได้  ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้เป็นสมมติฐานในการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่น  ฉบับต่อไปได ้

ดังนั้น การที่จะประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลในภาพรวมได้  จ าเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติ

ในแต่ละแนวทางการพัฒนาก่อน   เพ่ือน าไปสู่การวัดความส าเร็จของแผนพัฒนาเทศบาล ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่า

การพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด  บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่  

ดังนั้น  เทศบาลต าบลภูผาแดง  จึงต้องติดตาม ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเพ่ือให้ได้ข้อมูลเท็จ-จริง  อันจะ

น ามาสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น 

 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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สารบัญ 
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 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 7 
 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 7 
 การรายงานผล 8 
ส่วนที่ 2 ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 
 วิสัยทัศน์ 9 
 ยุทธศาสตร์ 9 
 เป้าประสงค์ 9 
 ตัวชี้วัด 10 
 ค่าเป้าหมาย 10 
 กลยุทธ์ 10 
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ส่วนที่ 3 กำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน โครงกำร/กิจกรรม 14 
 ตารางรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 15 
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สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลภูผาแดง 
ในภาพรวม 
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แผนภูมิแสดงสรุปผลส ารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลภูผาแดง 
ในภาพรวม 
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 สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 37 
 แผนภูมิแสดง สรุปผลส ารวจความพึงพอใจต่อการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 39 
 ข้อเสนอจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลภูผาแดง 40 
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ส่วนที่  1 

บทน ำ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28 ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

(1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 

(2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

(3)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

(4)  หัวหน้าส่วนราชการที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 

(5)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก
หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 

กรรมการตาม (1)  (2)  (3)  (4)  และ  (5)  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับ
การคัดเลือกอีกก็ได ้

ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(1)  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

(2)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 

(4)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 

(1)  คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด ขอบข่ายและ
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพ่ือเสนอ
ผู้บริหาร 

(2)  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 

(3)  หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามประเมินผล 
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(4)  ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล
รายงานผลการด าเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลเพ่ือประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหาร 

(5)  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผล
การติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ข้อ 31 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวโน้มนโยบายของรัฐ กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามปละประเมินผล
การด าเนินงานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 

ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผลแผน 
การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมี

จุดหมาย    ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการ
ติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้
ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนัก งานจ้าง 
สมาชิกสภาท้องถิ่น (อ่ืนๆ ถ้ามี) สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน 
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 

3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่างๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
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ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/
รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิด
ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบล/ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุม
รอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุด
แข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้ งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ 
ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้
เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการ
ปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการ
ติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมาย
ประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนิ นการตาม
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผล
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล 

2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 

3. เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กองทุก

ระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไป
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อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนหรือ
สังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 

6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กร จะเกิดประโยชน์ต่อองค์กรหลายด้าน คือ 
1.  ท าให้ทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริง สามารถจัดล าดับความส าคัญของปัญหาและ

แก้ไขปัญหาได้ทันที เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาขององค์กร 
2.  ท าให้วางแผนได้ตรงเป้าหมาย แก้ไขปัญหาได้ถูกจุดและพัฒนาได้ตรงตามนโยบายที่วางไว้ 
3.  เป็นกลไกส าคัญท่ีจะมุ่งไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา 

4.  ท าให้ทราบผลการด าเนินงานตามแผนงานและโครงการอย่างชัดเจน 
ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
 

 

คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำท้องถิ่น

ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำ

ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
รำยงำนผลและเสนอควำมเห็น ซ่ึงได้จำกกำร

ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อ
ผู้บริหำรท้องถิ่น

ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น 
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น

ประกำศผลกำรติดตำมและประเมนิผลแผนพัฒนำให้
ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในที่เปิดเผยภำยในสิบหำ้

วันนับแต่วันที่ผู้บริหำรท้องถิ่นสนอผลกำรติดตำมและ
ประเมินผลดังกล่ำว และต้องปิดประกำศโดยเปดิเผย
ไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน โดยอย่ำงน้อยปีละหน่ึงครั้ง

ภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี



8 
 

กำรรำยงำนผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่

ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

ภายในธันวาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.  วิสัยทัศน์ 

“เป็นอยู่อย่างพอเพียง   เคียงคู่ภูมิปัญญา  สาธารณูปโภคพร้อม  สิ่งแวดล้อมร่วมพิทักษ์   

อนุรักษ์วัฒนธรรม   ก้าวล้ าหน้าการศึกษา  เทศบาลเน้นพัฒนา    ชาวประชาล้วนร่วมใจ” 

2.  ยุทธศำสตร์ 
1.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริการพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
2.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ   
3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
4.  ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพอนามัย และการป้องกันโรค 
5.  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม ความปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพย์สิน   
7.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการ 

3.  เป้ำประสงค์ 
1.  การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว  ประชาชนมีน้ าสะอาดใช้เพ่ือการอุปโภค บริโภค  เพียงพอทุก

หลังคาเรือน  เกษตรกรมีน้ าใช้เพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอตลอดปี  ประชาชนมีแสงสว่างอย่างเพียงพอในที่
สาธารณะ  มีการวางผังเมืองที่ดี 

2.  ประชาชนมีอาชีพ  มีงานท าตามที่ถนัด  และมีรายได้เพียงพอจุนเจือครอบครัว   ผลผลิต
การเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)  สามารถขายได้ราคา  ลดต้นทุนการผลิต  ฝึกทักษะฝีมือแรงงานให้
ได้มาตรฐานของตลาดแรงงาน 

3.  ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน   ประชาชนและเยาวชนได้เล่นกีฬา และ
นันทนาการตามท่ีต้องการ  วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นได้รับการสืบสานอย่างถูกต้อง  สตรี  เด็ก  ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือตามสมควรแก่กรณี 

4.  ไม่มีโรคติดต่อในชุมชน  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอ  ประชาชนได้รับบริการ
การรักษาพยาบาลได้ตามความต้องการ 

5.  ถนนหนทาง ที่สาธารณะ สถานที่  มีความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ปริมาณ
ขยะมูลฝอยลดลง  สิ่งแวดล้อมดี  ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าลาย  มีสวนสาธารณะ หรือสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ 

6.  ชุมชนสงบเรียบร้อย  ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข  การบรรเทาสาธารณภัยรวดเร็ว  ปลอดภัย 
และเสียหายน้อยที่สุด   ไม่มียาเสพติด  ไม่มีผู้ค้า ไม่มีผู้เสพยาเสพติดในชุมชน  ประชาชนเคารพกฎหมาย          
มีคุณธรรมจริยธรรม ศีลธรรมอันดี มีความเสมอภาคในสังคม 
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7.  ประชาชนได้รับบริการรวดเร็ว  ทันใจ  ถูกต้อง   ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
รับผิดชอบต่อส่วนรวม  การจัดการโปร่งใส  ตรวจสอบได้  บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ทันสถานการณ์ 
และมีคุณธรรมจริยธรรมอันดี 
4.  ตัวช้ีวัด 

1.  เทศบาลมีการบริการพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ให้กับประชาชน ร้อยละ  80 
2.  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ 5  และพ่ึงตนเองได้มากขึ้น 
3.  ประชาชนมีความรู้มากขึ้น ร้อยละ 90  และศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดียังคงอยู่ 
4.  ประชาชนในเขตเทศบาล ร้อยละ 80 มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว

ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
5.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนร้อยละ  10 
6.  ประชาชนที่รู้จักการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ร้อยละ 60 
7.  ชุมชนในเขตเทศบาลมีความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชุมชน ร้อยละ 80 
8.  การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูง ร้อยละ 60 

5.  ค่ำเป้ำหมำย 
1.  การบริการพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ได้มาตรฐาน มีความสะดวก ปลอดภัย 
2.  ประชาชนมีศักยภาพ มีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
3.  ประชาชนมีความรู้มากขึ้น และบ ารุง รักษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีให้ยังคงอยู่ 
4.  ประชาชนดูแล รักษาสุขภาพของตนเองมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  ไม่มีโรคติดต่อในชุมชน 
5.  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่ 
6.  ชุมชนในเขตเทศบาลมีความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชุมชน 
7.  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

6.  กลยุทธ์ 
1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริกำรพื้นฐำน สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร 

แนวทางท่ี  1  ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนหนทาง ทางระบายน้ า 
แนวทางท่ี  2  ติดตั้งและปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ 
แนวทางท่ี  3  พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ า 
แนวทางท่ี  4  จัดหาน้ าสะอาดส าหรับอุปโภค บริโภค 
แนวทางท่ี  5  การวางผังเมือง 
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2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนเศรษฐกิจ 
     แนวทางท่ี  1  การสร้างอาชีพเสริม เพ่ิมรายได้ 
     แนวทางท่ี  2  การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
     แนวทางท่ี  3  การผลิตเพื่อเพ่ิมมูลค่าและลดต้นทุน 
     แนวทางท่ี  4  การส่งเสริมสินค้า  OTOP 
     แนวทางท่ี  5  การพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ 
     แนวทางท่ี  6  การส่งเสริมการลงทุน 
     แนวทางท่ี  7  การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 
3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น 

 แนวทางท่ี  1  การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แนวทางท่ี  2  การส่งเสริมวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
แนวทางท่ี  3  การส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางท่ี  4  การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
แนวทางท่ี  5  การส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  สตรี  เด็ก  คนชรา 
แนวทางท่ี  6  การส่งเสริมสถาบันครอบครัวไทยอยู่อย่างอบอุ่น 

4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนสุขภำพอนำมัย และกำรป้องกันโรค 
แนวทางท่ี  1  การส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน 
แนวทางท่ี  2  การป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
แนวทางท่ี  3  การจัดสุขาภิบาลบ้านเรือน  ชุมชน  สถานที่ 

5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางท่ี  1  การจัดระบบระบายน้ าทิ้งจากชุมชน 
แนวทางท่ี  2  การรักษาความสะอาด และความเรียบร้อยของบ้านเมือง 
แนวทางท่ี  3  การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน  
แนวทางท่ี  4  การส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี  5  การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในที่สาธารณะ 
แนวทางท่ี  6  การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย กำรจัดระเบียบสังคม ควำมปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

 แนวทางท่ี  1  การเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งเพ่ือขจัดสิ้นยาเสพติด 
แนวทางท่ี  2  การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชุมชน 
แนวทางท่ี  3  ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
แนวทางท่ี  4  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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7.   ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเมือง กำรปกครอง กำรบริหำรจัดกำร 
แนวทางท่ี  1  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
แนวทางท่ี  2  การปรับปรุงขั้นตอนการท างาน และการบริการประชาชน 
แนวทางท่ี  3  การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 
แนวทางท่ี  4  การพัฒนารายได้ 
แนวทางท่ี  5  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเผยแพร่ข่าวสารราชการ 

7.  จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ 
1.  จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และที่สาธารณะ  พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าให้มีน้ าไว้ใช้

เพียงพอตลอดป ี จัดให้มีแสงสว่างและไฟฟ้าสาธารณะทั่วถึง  การวางผังเมือง 
2.  ประชาชนมีอาชีพ  มีงานท า  มีรายได้เพียงพอ   ส่งเสริมการผลิตเพ่ือการค้า  ส่งเสริมให้

ผู้ผลิตมีก าไรมากข้ึน  พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 
3.  จัดการศึกษา  อบรม  ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ  บ ารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม และ

ประเพณีท้องถิ่น  สงเคราะห์สตรี  เด็ก  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ HIV  และผู้ด้อยโอกาส 
4.  ป้องกันและระงับโรคติดต่อ  ส่งเสริมให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพตนเองได้  จัดให้มี

ศูนย์บริการทางสาธารณสุขอย่างเพียงพอ   
5.  รักษาความสะอาดที่สาธารณะ  คัดแยกขยะมูลฝอยก่อนน าไปทิ้ง  รักษาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม  จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
6.  รักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   ป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย  สร้างชุมชนเข้มแข็ง  ขจัดสิ้นยาเสพติด  ป้องกันการเอาเปรียบทางสังคม  การละเมิดสิทธิ
มนุษยชน 

7.  การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพ  ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาครัฐ  พัฒนาบุคลากรทุกส่วนให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนา 
 

แผนงำน 
  1.  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  2.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  3.  แผนงานการศึกษา 
  4.  แผนงานสาธารณสุข 
  5.  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  6.  แผนงานเคหะและชุมชน  

7.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  8.  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
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   9.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  10. แผนงานการเกษตร 
  11. แผนงานการพาณิชย์ 
  12. แผนงานงบกลาง 
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ส่วนที่ 3 
กำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน โครงกำร/กิจกรรม 

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools 
for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผล รวมทั้งการพิจารณา
เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้
เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็น
ต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้แก่ แบบสอบถาม 
(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัย
สภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น รวมทั้ง
เกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆ  ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บ
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
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รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
สิ้นสุด ณ 30  กันยายน 2563  (ข้อมูลจากระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (e-laas) 

 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งำน หมวด 
งบประมำณอนุมัติ 

(บำท) 
โอนเพ่ิม  
(บำท) 

โอนลด 

(บำท) 
ผูกพัน 

(บำท) 
เบิกจ่ำย 

(บำท) 
งบประมำณคงเหลือ 

(บำท) 

งานบริหารทั่วไป 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,648,320.00 80,00.00 111,582.00 0.00 2,606,400.00 10,338.00 
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,553,140.00 0.00 95,000.00 0.00 3,231,043.00 227,097.00 

รวมหมวดค่าตอบแทน 1,801,600.00 0.00 20,000.00 1,500,000.00 273,500.00 8,100.00 

รวมหมวดค่าใช้สอย 1,440,100.00 320,000.00 276,000.00 0.00 1,426,951.00 57,149.00 
รวมหมวดค่าวัสด ุ 360,000.00 190,000.00 5,000.00 0.00 468,680.00 76,320.00 

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 424,600.00 0.00 0.00 0.00 392,697.39 31,902.61 
รวมหมวดค่าครภุัณฑ ์ 1,574,000.00 109,500.00 0.00 0.00 1,582,400.00 101,100.00 

รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
รวมหมวดรายจา่ยอื่น 25,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 
รวมหมวดเงินอุดหนุน 190,000.00 0.00 0.00 0.00 190,000.00 0.00 
รวมงำนบริหำรทั่วไป 12,016,760.00 699,500.00 507,582.00 1,500,000.00 10,196,671.39 512,006.61 

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 707,460.00 89,000.00 0.00 0.00 796,200.00 260.00 

รวมหมวดค่าตอบแทน 36,000.00 0.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00 
รวมหมวดค่าใช้สอย 395,698.00 66,000.00 120,600.00 0.00 313,275.13 27,822.87 

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 150,000.00 0.00 0.00 0.00 101,692.80 48,307.20 
รวมหมวดค่าครภุัณฑ ์ 26,500.00 21,600.00 0.00 0.00 46,380.00 1,720.00 

รวมงำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร 1,315,658.00 176,600.00 156,600.00 0.00 1,075,543.93 78,110.07 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งำน หมวด 
งบประมำณอนุมัติ 

(บำท) 
โอนเพ่ิม  
(บำท) 

โอนลด 

(บำท) 
ผูกพัน 

(บำท) 
เบิกจ่ำย 

(บำท) 
งบประมำณคงเหลือ 

(บำท) 

งานบริหารงานคลัง 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,413,440.00 10,260.00 536,060.00 0.00 1,687,380.00 200,260.00 
รวมหมวดค่าตอบแทน 89,000.00 0.00 0.00 0.00 57,300.00 31,700.00 

รวมหมวดค่าใช้สอย 454,000.00 104,000.00 0.00 0.00 522,371.21 35,628.79 
รวมหมวดค่าวัสด ุ 300,000.00 100,000.00 0.00 0.00 332,295.65 67,704.35 
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 
รวมหมวดค่าครภุัณฑ ์ 10,000.00 15,000.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 
รวมงำนบริหำรงำนคลัง 3,271,440.00 229,260.00 536,060.00 0.00 2,624,346.86 340,293.14 

รวมท้ังหมด 13,332,418.00 1,105,360.00 1,200,242.00 1,500,000.00 13,896,566.18 933,409.82 
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  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งำน หมวด 
งบประมำณอนุมัติ 

(บำท) 
โอนเพ่ิม  
(บำท) 

โอนลด 

(บำท) 
ผูกพัน 

(บำท) 
เบิกจ่ำย 

(บำท) 
งบประมำณคงเหลือ 

(บำท) 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,139,692.00 0.00 56,000.00 0.00 1,955,160.00 128,532.00 
รวมหมวดค่าตอบแทน 200,000.00 0.00 100,000.00 0.00 84,900.00 15,100.00 

รวมงำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ
กำรรักษำควำมสงบภำยใน 

2,339,692.00 0.00 156,000.00 0.00 2,040,060.00 143,632.00 

งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

รวมหมวดค่าใช้สอย 20,000.00 206,000.00 0.00 0.00 213,982.00 12,018.00 

รวมหมวดค่าวัสด ุ 110,000.00 0.00 0.00 0.00 108,850.00 1,150.00 
รวมหมวดค่าครภุัณฑ ์ 854,000.00 0.00 0.00 0.00 848,500.00 5,500.00 

รวมงำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน
และระงับอัคคีภัย 

984,000.00 206,000.00 0.00 0.00 1,171,332.00 18,668.00 

รวมท้ังหมด 3,323,692.00 206,000.00 156,000.00 0.00 3,211,392.00 162,300.00 
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แผนงานการศึกษา 

งำน หมวด 
งบประมำณอนุมัติ 

(บำท) 
โอนเพ่ิม  
(บำท) 

โอนลด 

(บำท) 
ผูกพัน 

(บำท) 
เบิกจ่ำย 

(บำท) 
งบประมำณคงเหลือ 

(บำท) 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,463,120.00 186,632.00 297,132.00 0.00 4,231,103.00 121,517.00 
รวมหมวดค่าตอบแทน 69,000.00 0.00 30,000.00 0.00 27,400.00 11,600.00 

รวมหมวดค่าใช้สอย 1,818,250.00 112,700.00 50,000.00 0.00 1,435,026.00 445,924.00 
รวมหมวดค่าวัสด ุ 1,679,798.00 0.00 0.00 0.00 1,331,153.88 348,644.12 

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 160,000.00 0.00 0.00 0.00 125,609.90 34,390.10 
รวมหมวดค่าครภุัณฑ ์ 42,000.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุน 2,912,000.00 0.00 0.00 0.00 2,748,020.00 163,980.00 
รวมงำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ
กำรศึกษำ 

11,144,168.00 299,332.00 377,132.00 0.00 9,940,312.78 1,126,055.22 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

รวมหมวดค่าใช้สอย 150,000.00 0.00 0.00 0.00 119,325.00 30,675.00 
รวมหมวดค่าวัสด ุ 60,000.00 0.00 0.00 0.00 49,949.00 10,051.00 
รวมหมวดด่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 100,000.00 50,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 
รวมงำนระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษำ 

310,000.00 50,000.00 0.00 0.00 319,274.00 40,726.00 

รวมท้ังหมด 11,454,168.00 349,332.00 377,132.00 0.00 10,259,586.78 1,166,781.22 
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แผนงานสาธารณสุข 

งำน หมวด 
งบประมำณอนุมัติ 

(บำท) 
โอนเพ่ิม  
(บำท) 

โอนลด 

(บำท) 
ผูกพัน 

(บำท) 
เบิกจ่ำย 

(บำท) 
งบประมำณคงเหลือ 

(บำท) 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,887,880.00 0.00 0.00 0.00 2,847,120.00 40,760.00 
รวมหมวดค่าตอบแทน 125,530.00 55,200.00 0.00 0.00 161,500.00 19,230.00 

รวมหมวดค่าใช้สอย 1,190,000.00 150,800.00 28,500.00 0.00 1,292,594.00 19,706.00 
รวมหมวดค่าวัสด ุ 0.00 79,750.00 0.00 0.00 68,900.00 10,850.00 

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 158,000.00 15,000.00 0.00 0.00 170,280.50 2,719.50 
รวมหมวดค่าครภุัณฑ ์ 48,000.00 0.00 0.00 0.00 48,000.00 0.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุน 180,000.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00 0.00 
รวมงำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ
สำธำรณสุข 

4,589,410.00 300,750.00 28,500.00 0.00 4,768,394.50 93,265.50 

รวมท้ังหมด 4,589,410.00 300,750.00 28,500.00 0.00 4,768,394.50 93,265.50 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

งำน หมวด 
งบประมำณอนุมัติ 

(บำท) 
โอนเพ่ิม  
(บำท) 

โอนลด 

(บำท) 
ผูกพัน 

(บำท) 
เบิกจ่ำย 

(บำท) 
งบประมำณคงเหลือ 

(บำท) 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห ์

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 796,370.00 143,000.00 20,000.00 0.00 905,945.00 13,425.00 
รวมหมวดค่าตอบแทน 0.00 20,000.00 0.00 0.00 4,800.00 15,200.00 

รวมหมวดค่าใช้สอย 120,000.00 24,000.00 19,000.00 0.00 105,900.00 19,100.00 
รวมหมวดค่าครภุัณฑ ์ 22,000.00 0.00 0.00 0.00 22,000.00 0.00 

รวมงำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเครำะห ์

938,370.00 187,000.00 39,000.00 0.00 1,038,645.00 47,725.00 

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห ์

รวมหมวดค่าใช้สอย 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

รวมงำนสวัสดิกำรสังคมและ
สังคมสงเครำะห ์

5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

รวมท้ังหมด 943,370.00 187,000.00 39,000.00 0.00 1,038,645.00 52,725.00 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

งำน หมวด 
งบประมำณอนุมัติ 

(บำท) 
โอนเพ่ิม  
(บำท) 

โอนลด 

(บำท) 
ผูกพัน 

(บำท) 
เบิกจ่ำย 

(บำท) 
งบประมำณคงเหลือ 

(บำท) 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,814,160.00 0.00 175,000.00 0.00 1,606,302.00 32,858.00 
รวมหมวดค่าตอบแทน 96,000.00 205,000.00 32,000.00 0.00 216,900.00 52,100.00 
รวมหมวดค่าใช้สอย 778,000.00 168,000.00 24,500.00 0.00 899,941.27 21,558.73 
รวมหมวดค่าวัสด ุ 430,000.00 215,000.00 80,000.00 0.00 521,907.00 43,093.00 
รวมหมวดค่าครภุัณฑ ์ 126,500.00 31,500.00 28,000.00 0.00 51,700.00 78,300.00 
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 40,000.00 30,000.00 0.00 0.00 40,000.00 30,000.00 
รวมหมวดเงินอุดหนุน 300,000.00 0.00 0.00 0.00 298,765.54 1,234.46 
รวมงำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชมุชน 

3,584,660.00 649,500.00 339,500.00 0.00 3,635,515.81 259,144.19 

งานไฟฟ้าถนน 
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 9,757,000.00 0.00 0.00 1,167,000.00 2,585,000.00 13,000.00 
รวมงำนไฟฟ้ำถนน 9,757,000.00 0.00 0.00 1,167,000.00 2,585,000.00 13,000.00 

งานก าจัดขยะมลูฝอย
และสิ่งปฏิกูล 

รวมหมวดค่าใช้สอย 80,000.00 0.00 15,000.00 0.00 20,370.00 44,630.00 
รวมหมวดค่าวัสด ุ 330,000.00 8,500.00 61,000.00 0.00 267,435.00 10,065.00 

รวมงำนก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

410,000.00 8,500.00 76,000.00 0.00 287,805.00 54,695.00 

รวมท้ังหมด 13,751,660.00 658,000.00 415,500.00 1,167,000.00 6,508,320.81 326,839.19 

 

  



22 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

งาน หมวด 
งบประมำณอนุมัติ 

(บำท) 
โอนเพ่ิม  
(บำท) 

โอนลด 

(บำท) 
ผูกพัน 

(บำท) 
เบิกจ่ำย 

(บำท) 
งบประมำณคงเหลือ 

(บำท) 

งานส่งเสรมิและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

รวมหมวดค่าใช้สอย 795,000.00 27,300.00 154,750.00 0.00 618,870.00 48,680.00 
รวมงำนส่งเสริมและสนับสนนุ
ควำมเข้มแข็งชุมชน 

795,000.00 0.00 0.00 0.00 618,870.00 48,680.00 

รวมท้ังหมด 795,000.00 27,300.00 154,750.00 0.00 618,870.00 48,680.00 
 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งำน หมวด 
งบประมำณอนุมัติ 

(บำท) 
โอนเพ่ิม  
(บำท) 

โอนลด 

(บำท) 
ผูกพัน 

(บำท) 
เบิกจ่ำย 

(บำท) 
งบประมำณคงเหลือ 

(บำท) 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

รวมหมวดค่าใช้สอย 100,000.00 0.00 72,200.00 0.00 20,000.00 7,800.00 
รวมหมวดค่าวัสด ุ 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 
รวมงำนกีฬำและนันทนำกำร 130,000.00 0.00 72,200.00 0.00 20,000.00 37,800.00 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

รวมหมวดค่าใช้สอย 230,000.00 0.00 120,000.00 0.00 110,000.00 0.00 
รวมงำนศำสนำวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

230,000.00 0.00 120,000.00 0.00 110,000.00 0.00 

รวมท้ังหมด 360,000.00 0.00 192,200.00 0.00 130,000.00 37,800.00 
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แผนงานการเกษตร 

งำน หมวด 
งบประมำณอนุมัติ 

(บำท) 
โอนเพ่ิม  
(บำท) 

โอนลด 

(บำท) 
ผูกพัน 

(บำท) 
เบิกจ่ำย 

(บำท) 
งบประมำณคงเหลือ 

(บำท) 

งานส่งเสรมิการเกษตร 
รวมหมวดค่าใช้สอย 70,000.00 20,000.00 0.00 0.00 56,755.00 33,245.00 
รวมหมวดค่าวัสด ุ 20,000.00 0.00 0.00 0.00 13,865.00 6,135.00 
รวมงำนส่งเสริมกำรเกษตร 90,000.00 20,000.00 0.00 0.00 70,620.00 39,380.00 

รวมท้ังหมด 90,000.00 20,000.00 0.00 0.00 70,620.00 39,380.00 

 

แผนงานงบกลาง 

งำน หมวด 
งบประมำณอนุมัติ 

(บำท) 
โอนเพ่ิม  
(บำท) 

โอนลด 

(บำท) 
ผูกพัน 

(บำท) 
เบิกจ่ำย 

(บำท) 
งบประมำณคงเหลือ 

(บำท) 

งบกลาง 
รวมหมวดงบกลาง 18,065,842.00 11,582.00 302,000.00 0.00 17,085,986.11 689,437.89 
รวมงบกลำง 18,065,842.00 11,582.00 302,000.00 0.00 17,085,986.11 689,437.89 

รวมท้ังหมด 18,065,842.00 11,582.00 302,000.00 0.00 17,085,986.11 689,437.89 
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รำยงำนสรุปผลกำรวำงแผนพัฒนำเทศบำล  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบำลต ำบลภูผำแดง  อ.หนองวัวซอ  จ.อุดรธำนี  

ยุทธศำสตร์ 
2562 2563 2564 2565 

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 

1. ยุทธศาสตรด์้านการบริการพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 198 103,785,130.00 198 106,365,640.00 209 109,661,640.00 209 104,025,5,640.00 

2. ยุทธศาสตรด์้านเศรษฐกิจ 13 635,000.00 13 635,000.00 13 635,000.00 13 365,000.00 
3. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม และภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 58 28,607,720.00 58 29,317,800.00 59 30,517,800.00 58 31,517,800.00 

4. ยุทธศาสตรด์้านสุขภาพ อนามยั และการป้องกันโรค 20 1,624,600.00 20 1,794,600.00 20 1,794,600.00 20 1,794,600.00 

5. ยุทธศาสตรด์้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 24 8,750,000.00 24 9,150,000.00 26 9,860,000.00 24 9,450,000.00 

6. ยุทธศาสตรด์้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การจดั
ระเบียบสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 24 2,305,000.00 25 5,785,000.00 29 6,580,000.00 24 4,805,000.00 
7. ยุทธศาสตรด์้านการเมือง การปกครอง การบริหาร
จัดการ 42 14,634,000.00 42 23,614,000.00 42 18,079,000.00 46 28,379,000.00 

รวม 379 160,341,450.00 380 176,662,040.00 398 177,128,040.00 383 180,607,040.00 
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รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน ปี 2563 
เทศบำลต ำบลภูผำแดง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธำนี  

 

 

ยุทธศำสตร์ 

แผนกำรด ำเนินกำร 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมำณ ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย 

จ ำ
นว

นโ
คร

งก
ำร

 

คิด
เป็

น 

งบ
ปร

ะม
ำณ
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1.ยุทธศาสตรด์้าน
การบริการพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 198 52.10 106,365,460 60.20 15 28.30 3,681,000 35.94 15 44.12 3,670,000 38.57 6 25 2,585,000 37.30 

2.ยุทธศาสตรด์้าน
เศรษฐกิจ 13 3.42 635,000 0.36 2 3.77 30,000 0.29 1 2.94 25,650 0.27 1 4.17 25,650 0.37 

3.ยุทธศาสตรด์้าน
การพัฒนาสังคม 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 58 15.30 29,317,800 16.60 24 45.28 4,705,050 45.94 11 32.35 4,033,085 42.38 11 45.83 4,033,085 58.19 
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รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน  ปี 2563 
เทศบำลต ำบลภูผำแดง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธำนี  

  

 

 

 

ยุทธศำสตร์ 

แผนกำรด ำเนินกำร 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมำณ ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย 
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4.ยุทธศาสตรด์้าน
สุขภาพ อนามัย และ
การป้องกันโรค 20 5.26 1,794,600 1.02 4 7.55 127,300 1.24 2 5.88 127,270 1.33 2 8.33 127,270 1.83 
5.ยุทธศาสตรด์้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 24 6.32 9,150,000 5.18 1 1.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน ปี 2563 
เทศบำลต ำบลภูผำแดง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธำนี 

ยุทธศำสตร์ 

แผนกำรด ำเนินกำร 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมำณ ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย 
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6.ยุทธศาสตร์ด้านการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย การจัด
ระเบียบสังคม ความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 25 6.58 5,785,000 3.27 1 1.89 20,000 0.20 1 2.94 16,200 0.17 1 4.17 16,200 0.23 

7.ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมือง การปกครอง 
การบริหารจัดการ 42 

11.0
5 23,614,000 13.37 6 11.32 1,678,900 16.39 6 17.65 1,643,530 17.27 3 12.50 143,530 2.07 

รวม 380  176,662,040  53  10,242,250  34  9,515,735  24  6,930,735  
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน  ปี  2563

แผนการด าเนินการทัง้หมด จ านวนโครงการ แผนการด าเนินการทัง้หมด งบประมาณ อนมุตัิงบประมาณ จ านวนโครงการ อนมุตัิงบประมาณ งบประมาณ เบกิจ่าย จ านวนโครงการ เบกิจ่าย งบประมาณ
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รำยงำนโครงกำรที่อนุมัติงบประมำณ ปี 2563 
เทศบำลต ำบลภูผำแดง  อ.หนองวัวซอ  จ.อุดรธำนี 

เทศบำลต ำบลภูผำแดง หน่วยงำนที่รับผิดชอบ แหล่งที่มำ งบตำมข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริกำรพ้ืนฐำน สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร 
1. ก่อสร้างถนน คสล. 
(ซอยศรีอัชฌา) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

  81,000.00 

2. ก่อสร้างถนน คสล.  
(ซอยมวย ยอดคีรี) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

  71,000.00 

3. ก่อสร้างถนน คสล. (ถนนรอบ
บ้านโนหวายใต้) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

  500,000.00 

4. ก่อสร้างถนน คสล.  (ซอย
ประชาอุทิศ 1) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

  87,000.00 

5. ก่อสร้างถนน คสล.  
(ซอยสมใจนึก) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

  464,000.00 

6. ก่อสร้างถนน คสล.  
(ซอยข้างวัดป่าพัฒนาธรรม) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

  122,000.00 

7. ก่อสร้างถนน คสล.  
(ซอยนายส ารวย ศรรีาชสณไทย) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

  39,000.00 

8. ก่อสร้างถนน คสล.  
(ซอยนายพลอย สตุตะชาติ)  

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

  17,000.00 

9. ก่อสร้างถนน คสล.  
(ถนนสว่างราษฎร์) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

  500,000.00 

10. ก่อสร้างถนนลาดยาง คสล.           
(ถนนแสงอรุณ) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

  500,000.00 

11. ก่อสร้างถนนลาดยาง  
(ถนนประชาบ ารุงรักษา) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 365,000.00 

12. ก่อสร้างถนนลูกรัง คสล.  
(ซอยหนองกุงพัฒนา) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 107,000.00 

13. ก่อสร้างรางระบายน้ า 
(ถนนสุขาภิบาล 3) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 365,000.00 

14. ก่อสร้างรางระบายน้ าระบบ
แรงดึง (ถนนประชาบ ารุง) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 202,000.00 

15. ก่อสร้างฝารางระบายน้ า 
(ถนนกองพัฒนา) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 261,000.00 
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เทศบำลต ำบลภูผำแดง หน่วยงำนที่รับผิดชอบ แหล่งที่มำ งบตำมข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 

ยุทธศำสตร์ด้ำนเศรษฐกิจ 
16. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการ

สังคม, ส านักสวัสดิการสังคม 
  30,000.00 

 

17. งานกาชาดมะม่วงแฟร์ และของดี 
หนองวัวซอ 

ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

  0.00 
 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคม วัฒนธรรม และภมูิปัญญำท้องถิน่ 

18. เข้าค่ายวิชาการ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,  
กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม,             
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม,              
ส านักการศึกษา 

  20,000.00 

19. พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่โรงเรียน 
4 แห่ง ในเขตเทศบาลต าบลภผูาแดง 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,  
กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม,  
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

  456,000.00 

20. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบรหิาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการเรยีนการสอน)            
(รายหัว) 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,  
กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

  299,200.00 

21. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบรหิาร
สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,  
กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

  21,000.00 

22. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบรหิาร
สถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,  
กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

  21,000.00 
 

23. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบรหิาร
สถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,  
กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

  31,500.00 

24 .สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบรหิาร
สถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน) 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,  
กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

  45,150.00 
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เทศบำลต ำบลภูผำแดง หน่วยงำนที่รับผิดชอบ แหล่งที่มำ งบตำมข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 

25. .สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบรหิาร
สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันโรงเรียน           
ในเขตเทศบาล) 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,  
กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม,  
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

  2,456,000.00 
 

26. .สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบรหิาร
สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันนักเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,  
กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม,  
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

 862,400.00 

27. พัฒนาครูผูดู้แลเด็กของศูนย์พฒันา             
เด็กเล็ก 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,  
กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม,  
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

 20,000.00 

28. ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,  
กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

 10,000.00 

29. ภูมิทัศน์งามตา ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก           
น่าอยู่ 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,  
กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

 20,000.00 

30. ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลต าบลภูผาแดง 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,  
กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

 150,000.00 

31. สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,  
กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

 0.00 

32. ประเพณีแข่งขันเรือยาว ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,  
กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

 100,000.00 

33. งานประเพณีสงกรานต ์ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,  
กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

 0.00 
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เทศบำลต ำบลภูผำแดง หน่วยงำนที่รับผิดชอบ แหล่งที่มำ งบตำมข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 
34. งานประเพณีบุญบั้งไฟ ต าบลหนองอ้อ – 
โนนหวาย 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,  
กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

 0.00 

35. จุดบั้งไฟบวงสรวงดอนปู่ตา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,  
กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

 10,000.00 

36. วันเด็กแห่งชาติ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,  
กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

 120,000.00 
 

37. จัดซื้อวัสดุกีฬา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,  
กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

 30,000.00 

38. จัดส่งนักกีฬา ประชาชน                
ตัวแทนเทศบาล เข้าแข่งขันกีฬา 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,  
กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

 7,800.00 

39. แข่งขันกีฬาเยาวชนในสถานศกึษาต้าน
ยาเสพตดิ 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,  
กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

 20,000.00 

40. แข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,  
กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

  0.00 

41. สภาเด็กและเยาวชนในระดับต าบล ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,  
กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

 5,000.00 
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เทศบำลต ำบลภูผำแดง หน่วยงำนที่รับผิดชอบ แหล่งที่มำ งบตำมข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 

ยุทธศำสตร์ด้ำนสุขภำพอนำมัยและกำรป้องกันโรค 

42. ฝึกอบรมเจ้าของกิจการทีม่ีอันตราย           
ต่อสุขภาพ 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,              
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข,         
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กอง
การแพทย์, ส านักสาธารณสุข 

 0.00 

43. รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,              
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข,         
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กอง
การแพทย์, ส านักสาธารณสุข 

 50,000.00 

44. รณรงค์ป้องกันพิษสุนัขบ้า ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,              
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข,         
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กอง
การแพทย์, ส านักสาธารณสุข 

 77,300.00 

45. อบรมผู้ประกอบการร้านค้า ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,              
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข,         
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กอง
การแพทย์, ส านักสาธารณสุข 

 0.00 

ยุทธศำสตร์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

46. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของชุมชน
ในการจัดการมูลฝอย 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,              
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข,         
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กอง
การแพทย์, ส านักสาธารณสุข 

  0.00 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย กำรจัดระเบียบสังคม ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

47. ฝึกอบรมการดับเพลิงในอาคาร ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 20,000.00 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเมือง กำรปกครอง กำรบริหำรจัดกำร 

48. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอนัเป็น
ประโยชน์แก่ อปท. 

ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

  1,500,000.00 

49. อบรมคุณธรรม จรยิธรรมให้แก่บุคลากร ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

  30,000.00 

50. เช่าระบบสื่อสารงานทะเบยีนราษฎร ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

  99,900.00 

51.จัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบยีนทรัพย์สิน ส่วนการคลัง, กองคลัง, ส านักคลัง   20,000.00 
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เทศบำลต ำบลภูผำแดง หน่วยงำนที่รับผิดชอบ แหล่งที่มำ งบตำมข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 

52. จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและต าบล          
เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ส่วนแผน, กองแผนและงบประมาณ, 
กองวิชาการและแผนงาน, ส านัก
นโยบายและแผน 

 4,000.00 

53. การปรับปรุงประสิทธิภาพแประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของเทศบาล 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

 25,000.00 

รวม 10,242250.00 
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 เทศบาลต าบลภูผาแดงได้ด าเนินการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจในการด าเนินงานของเทศบาล   
ต าบลภูผาแดง  โดยให้ประชาชนที่มารับบริการร่วมกรอกแบบประเมินดังกล่าว  ตามแบบที่  3/2  แบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานในภาพรวม  และ  แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน
ในแต่ละยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
1.  สรุปผล  แบบประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลภูผาแดงในภาพรวม 
 จากการส ารวจพบว่าผู้ที่ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชายจ านวน  251 คน (ร้อยละ 55.78) และเพศหญิง 
จ านวน 199 คน (ร้อยละ 44.22)  มีอายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 48 คน (ร้อยละ 10.67)  อายุระหว่าง 20 – 30 ปี 
จ านวน 108 คน (ร้อยละ 24.00) อายุระหว่าง 31 – 40 ปี จ านวน 111 คน (ร้อยละ 24.66)  อายุระหว่าง 41 – 
50 ปี จ านวน 66 คน (ร้อยละ 14.67)  อายุระหว่าง 51 – 60 ปี จ านวน 67 คน (ร้อยละ 14.89)  และอายุมากกว่า 
60 ปี จ านวน 50 คน (ร้อยละ 11.11)  จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 177 คน (ร้อยละ 39.33)                  
ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ านวน 200 คน (ร้อยละ 44.44)  ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จ านวน 25 คน 
(ร้อยละ 5.56)  ระดับปริญญาตรี จ านวน 48 คน (ร้อยละ 10.67)  ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 0 คน              
(ร้อยละ 32.25)  ประกอบอาชีพ รับราชการ จ านวน 5 คน (ร้อยละ 1.11)  พนักงานเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 3 
คน (ร้อยละ 0.67)  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 40 คน (ร้อยละ 8.89)  รับจ้าง จ านวน 113 คน (ร้อยละ 25.11)  
นักเรียน นักศึกษา จ านวน 54 คน  (ร้อยละ  12.00)  เกษตรกร จ านวน 228 คน (ร้อยละ 50.66)  และอ่ืนๆ 
จ านวน 7 คน (ร้อยละ 1.56) 
 จากการศึกษาพบว่าประชาชนร้อยละ 45.78 มีความพึงพอใจมากต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล
ภูผาแดงในภาพรวม ปรากฏว่า ประชาชนร้อยละ 52.39 พอใจในการด าเนินงานของเทศบาล และไม่พอใจ คิดเป็น
ร้อยละ 1.83   

 
หมำยเหตุ  จ ำนวนผู้ตอบแบบประเมิน  จ ำนวน  450  คน 
 

ประเด็น 
พอใจมำก ร้อยละ พอใจ ร้อยละ ไม่พอใจ ร้อยละ 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 204 5.04 243 6.00 3 0.07 

2)  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 198 4.89 248 6.12 4 0.10 

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 209 5.16 229 5.65 12 0.30 

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 217 5.36 225 5.56 8 0.20 

5)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 209 5.16 237 5.85 4 0.10 

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 203 0.01 244 6.02 3 0.07 

7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 
ในท้องถิ่น 

207 5.11 229 5.65 14 0.35 

8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 206 5.09 231 5.71 13 0.32 
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 201 4.96 236 5.83 13 0.32 

รวม 206.00 45.78 235.78 52.39 8.22 1.83 
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แผนภูมิแสดง สรุปผลส ารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลภูผาแดงในภาพรวม 

 
2.  สรุปผล  แบบประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์  ดังนี้  (คะแนนความพึงพอใจ   
เต็ม 10 คะแนน) 
 จากการส ารวจพบว่าผู้ที่ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชายจ านวน  251 คน (ร้อยละ 55.78) และเพศหญิง 
จ านวน 199 คน (ร้อยละ 44.22)  มีอายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 48 คน (ร้อยละ 10.67)  อายุระหว่าง 20 – 30 ปี 
จ านวน 108 คน (ร้อยละ 24.00) อายุระหว่าง 31 – 40 ปี จ านวน 111 คน (ร้อยละ 24.66)  อายุระหว่าง 41 – 
50 ปี จ านวน 66 คน (ร้อยละ 14.67)  อายุระหว่าง 51 – 60 ปี จ านวน 67 คน (ร้อยละ 14.89)  และอายุมากกว่า 
60 ปี จ านวน 50 คน (ร้อยละ 11.11)  จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 177 คน (ร้อยละ 39.33)                  
ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ านวน 200 คน (ร้อยละ 44.44)  ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จ านวน 25 คน 
(ร้อยละ 5.56)  ระดับปริญญาตรี จ านวน  48 คน (ร้อยละ 10.67)  ระดับสูงกว่าปริญญาตรี  จ านวน 0 คน              
(ร้อยละ 32.25)  ประกอบอาชีพ รับราชการ จ านวน 5 คน (ร้อยละ 1.11)  พนักงานเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 3 
คน (ร้อยละ 0.67)  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 40 คน (ร้อยละ 8.89)  รับจ้าง จ านวน 113 คน (ร้อยละ 25.11)  
นักเรียน นักศึกษา จ านวน 54 คน  (ร้อยละ  12.00)  เกษตรกร จ านวน 228 คน (ร้อยละ 50.66)  และอ่ืนๆ 
จ านวน 7 คน (ร้อยละ 1.56) 
 จากการศึกษาพบว่าประชาชนมีความพ่ึงพอใจมาก และพึงพอใจต่อการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
ของเทศบาลต าบลภูผาแดง โดยในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 8.20  
 

พอใจมำก, 45.78

พอใจ, 52.38

ไม่พอใจ, 1.83
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หมำยเหตุ  จ ำนวนผู้ตอบแบบประเมิน  จ ำนวน  450  คน 
 

  ประเด็น ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทธศำสตร์ที่ 5 ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยุทธศำสตร์ที่ 7 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม 

9.51 9.35 9.28 9.61 9.44 9.45 9.33 

2)  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 

9.51 9.15 9.23 9.47 9.26 9.37 9.27 

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น
ในโครงการ/กิจกรรม 

9.42 9.19 9.31 9.40 9.40 9.25 9.13 

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/
กิจกรรม 

9.42 9.19 9.333 9.49 9.41 9.31 9.20 

5)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

9.33 9.17 9.27 9.56 9.43 9.28 9.17 

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.37 9.12 9.24 9.51 9.37 9.29 9.18 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การ
แก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

9.24 9.09 9.27 9.47 9.43 9.33 9.03 

8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

9.33 9.04 9*.27 9.51 9.37 9.43 9.18 

9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

9.54 9.36 9.37 9.60 9.49 9.50 9.25 

รวม 9.41 9.18 9.29 9.51 9.40 9.36 9.19 
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แผนภูมิแสดง สรุปผลส ำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำนในแต่ละยทุธศำสตร์
ยทุธศาสตร์ที่ 1 ยทุธศาสตร์ที่ 2 ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์ที่ 4 ยทุธศาสตร์ที่ 5 ยทุธศาสตร์ที่ 6
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ข้อเสนอจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลภูผาแดง 

        1. โครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น นั้น  มีจ านวนโครงการ/กิจกรรม ในแต่ละปีจ านวนมาก  
สัดส่วนการน ามาจัดท างบประมาณ จึงค่อนข้างต่ าด้วยข้อจ ากัดด้านงบประมาณในการพัฒนาแต่ละปี   เพ่ือให้
สามารถบรรลุผลส าเร็จตามตัวชี้วัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรพิจารณาในขั้นตอนการจัดท าและท าการ
คัดเลือกและบรรจุโครงการต่าง ๆ เฉพาะที่มีความส าคัญ จ าเป็นเร่งด่วน สอดคล้องกับสภาวการณ์  เรียงล าดับ
ความส าคัญของโครงการ หากโครงการใดมีความส าคัญน้อยกว่า ก็พิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาปีถัดไป 

         2. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ด าเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพ่ิมในภายหลัง                  
เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากการขาดการวิเคราะห์
การใช้จ่ายงบประมารอย่างรอบด้าน  ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง 

         3. โครงการ/กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดด าเนินโครงการ/กิจกรรม                     
ให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมารนั้น ๆ 

         4. โครงการ/กิจกรรมที่มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง  โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นส าคัญ 

         5. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรค านึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อม           
ด้านพ้ืนที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน การคลัง          
ของท้องถิ่นเป็นส าคัญ  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 

         6. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมของเทศบาลต าบลภูผาแดงให้มากขึ้น ทั้งก่อนการ
ด าเนินโครงการ  ระหว่างด าเนินโครงการ  และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ  โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิดกระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการด าเนินโครงการของเทศบาลต าบลภูผาแดง  รวมถึงเปิดโอกาส          
ให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการด าเนินโครงการให้มากข้ึน 

         7. ควรมีการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานของเทศบาลต าบลภูผาแดง และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพ่ือสามารถ
ใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพ่ือน าไปสู่แนวทางการก าหนดทิศทางการพัฒนา
ที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

         8. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การด าเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการ       
ต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชนให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด 

         9. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนด าเนินการโครงการพัฒนาให้ครอบคลุม  
ทุกพ้ืนที่อย่างทั่วถึง 
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