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ค าน า 
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 )พ.ศ.2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการตดิตามและประเมินแผนพัฒนา 

มีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการ

จะต้อง ด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง

ประกาศผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ

แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย

อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ ภายในเดือนธันวาคม   

   ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเดื่อ จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาล

ต าบลบ้านเดี่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้ จากการติดตามให้

นายกเทศมนตรี คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการ ติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใน

การพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาใหก้ับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด    

  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

 

 

สารบัญ 

 

                  เรื่อง                 หน้า 

 

ส่วนที่ 1    บทน า                                         1  

    - ความหมายของการตดิตามและประเมินผล       3 

 - วัตถุประสงค์ของการตดิตามและประเมินผล       5 

    - ขั้นตอนการตดิตามและประเมินผล      5 

  -กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล    8 

  -ระเบียบวิธีการในการตดิตามและประเมินผล     10 

  -เครื่องมือที่ใชใ้นการตดิตามและประเมินผล     11 

  -ประโยชน์ของกาติดตามและประเมินผล      12 

 

ส่วนที่ 2  การตดิตามและประเมินผล 

         -แบบก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น      14 

  -แบบประเมินผลผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์    15 

  -สรุปผลการตดิตามและประเมินผล      18 

    

                 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



                              

ส่วนท่ี ๑ 
 

 

 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมาก

ขึ้น ทั้ง ใน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการ

รักษาความ สงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้าน

การบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมี ทรัพยากร ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้

การด าเนินงานขององค์กรเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์

สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงก าหนดให ้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็น

เครื่องมือ ที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่

วางไว้ จงึจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สามารถตอบสนองต่อการทางานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

และสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ด้วย เหตุผลที่มีการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นมี

ความส าคัญ ๕ ประการ คือ ๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคต ๒) ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓) ท าให้การ

ด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา ๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของ

หนว่ยงานที่ซ้ าซ้อน และ ๕) ท าให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น 

การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือก แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส า 

หรับอนาคต เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนาจากที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด แม้ว่า  องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดเีท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่ เกิดขึ้นได้ก็ไม่

สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญ ที่ช่วย

ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการ 

ด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง 

แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่

จ าเป็นในการปรับปรุงประสทิธิภาพของโครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม”(monitoring) หมายถึง 

กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงาน

โครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน  

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การบูรณาการ
ร่วมกัน ให้เกดิความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  

บทน าบทน าบทน า   

-1- 



                              

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  และในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความส าคัญ ๕ ประการคือ  

๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
๒)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
๓)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  
๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน และ  
๕)  ท าให้เกิดความแจ่มชัดในการด าเนินงาน  

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีทีสุ่ดส าหรับอนาคต  เพ่ือให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา จากท่ีกล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดข้ึนได้  ก็ไม่
สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  เพราะฉะนั้น  จึงต้องมีการติดตามและประเมิลผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้
ตามเป้าหมายที่วางไว้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑   ทั้งนี้  เทศบาลต าบลบ้านเดื่อ  ได้จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  และแก้ไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ไปแล้ว  แต่ต่อมาได้
ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และไดป้ระกาศใช้ไปเมื่อวันที่  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. 
๒๕๖๒  เพราะฉะนั้น  เทศบาลต าบลบ้านเดื่อ จะต้องด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าว  ซึ่งประกอบไปด้วย   

 ๑.  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์  และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการ
ให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย 

 ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งนี้  ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4  ของเทศบาลต าบลบ้านเดื่อ  ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่  ๒0  กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๖๒       

๒.  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4  
เพ่ือรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี 

จากเหตุผลดังกล่าว  เทศบาต าบลบ้านเดื่อ  จึงต้องด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  ขึ้น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด  ๖  ข้อ ๒๙  ดังนี้ 
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  (๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  (แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๒)                                      

 

 
 
 
 
“ระบบติดตาม” เป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึง “ระบบ

ประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือน า
ข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้
ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้า ในการด าเนินงานให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่
ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกัน
ข้ามหากโครงการมีระบบติดตามท่ีดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงาน
ด้านต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดข้ึนใน
โครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย  การ
ติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน
โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่
ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้
ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับ
ความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่
จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน 
ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการ
อาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจ านวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะ
เลือกใช้วิธีติดตามท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่
จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข 
การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึง
เป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ 
 
ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและ
ประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จาก

๑.  ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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การติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจ
ต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้
ข้อมูลที่เก็บรวบรวม   

ดังนั้น  การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใดจะด าเนินการต่อหรือยุติ
โครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการด าเนินการ
ใดๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและท่ีได้จัดท าเป็น
งบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการ
ประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วน
เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  
ซ่ึงเป็นการประเมนิทั้งแผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุ
ทศาสตร์และแนวทางท่ีถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อ
ความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบ
เพ่ือการจับผิด  แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร  เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพฒันาสามปี ว่าเป็นไป
ตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วน
ร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการ
ด าเนินการสอดคล้องกบังบประมาณและสภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัด
ระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของ
นโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การ
ติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย 
(policy outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย 
(policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับ  จากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  และการ
เปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกท่ีจะกระท าหรือไม่กระท าหรือ
ยกเลิกโครงการในกรณีท่ีเห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่า  ต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและ
ประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในพื้นท่ี  
องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงาน
ราชการอ่ืนๆ  และที่ส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   

ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการด าเนินงานตาม
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้ทราบและก าหนด
ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรม
ต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิด
ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การ
วางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็
ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็ง
และพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับ
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โอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เปน็ปญัหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบ
จุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อ
มีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุง
และเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผล
ให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     
 
 
 

๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 
 
 

ขั้นตอนที่ ๑   
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘  ดังนี้   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตาม (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ (๕) ข้อ  ๒๘  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและ

อาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ (ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ  ๑๑)  แต่ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลวังโพธิ์ ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวังโพธิ์ ค าสั่งที่  ๗๖/๒๕๖๑ ลง
วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด  ๖ ข้อ  ๒๘  ซึ่งคณะกรรมการมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี   

       
 
 

2.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

3.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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    ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

          ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)   

          ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๓)  ที่
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๒    

          ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ  ๓๐ (๕)  ที่
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๓    
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ผังข้ันตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดย
อย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
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 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านเดื่อ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  
๒๕๖๒  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ข้อ  ๗  และคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)  ดังนี้ 

๕.๑  กรอบเวลา (time & timeframe)  ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy)  
ความก้าวหน้า  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  ผลลัพธ์และผลผลิต 
(outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)  มี
รายละเอียดดังนี้ 

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
   การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่  

และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่    
(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  วิสัยทัศน์  
พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของ
ประชาคมและชุมชน  

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น  

(๔)  ความก้าวหน้า  (Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
๑)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  
ประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะ
ครบทุกจุด  มีแหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง   

๒)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็กได้รับการศึกษาบั้นพ้ืนฐานทุกคน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  

ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  
สภาพความเปน็อยู่ดีขึ้น  มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

 
 

4.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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๓)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  

ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
๔)  ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากข้ึน มีการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต   

๕)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าลาย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจาก

มลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ าเลียลดลง  การระบายน้ าดีขึ้น     
๖)  ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และ
ได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และ
เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งท่ีเป็น
ชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ใน
ท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษา
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์

หรือไม่  มีผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม ่ การด าเนินโครงการสามารถแก้ไข
ปัญหาของชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  
ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่ 

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข

หรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการ
พัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ        

(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดย

พิจารณาถงึผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามี
ผลกระทบเกิดข้ึนอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการ
เหมาะสม ถูกต้องหรือไม่  

๕.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  

ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมี
หมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับ
สภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็น
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  

 
 

-9- 



                              

(๑)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายนอก  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการ 
บูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์
สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

(๒)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 

ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่
อาจจะเกิดข้ึนได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถท าได้
หลายแนวทาง  เช่น  การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัย
ภายในตามสายงาน (scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน     

๕.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
  ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ

ประเมินผลยุทธศาสตร์  และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖๒  รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม   

๕.๔  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 

๕.๕  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๕.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๕.๗  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
๕.๘  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

 
 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้อง
ก าหนดวิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ  ๒  
ประการ  ดังนี้ 

๖.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู้รับผิดชอบ
แผนพฒันา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
 
 
 

5.  ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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   คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

(๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   
เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งทีใ่ช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการ

รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณ  
และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  
เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือ
น าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

(๕)  กรรมวิธี  อันได้แก่  
  เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  

ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น  โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการด าเนินการ  เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการด าเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ 
มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์
ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  

๖.๒  วธิีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถาม
ข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนการ

ด าเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการ
ด าเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นที่ 

 
 

 
   

     สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้   
 
 
 

6.  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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๗.๑  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะต้องด าเนินการการวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
       (๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิง

ปริมาณ   
(๑.๑)  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์

การพัฒนา 
   (๑.๒)  ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผล
การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan :  Electronic Plan)      
  (๒)  การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality)  มีการวัดผลดังนี้   

(๒.๑)  แบบการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๒)        
(๒.๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการ

ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  เพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

(๒.๓)  การติดตามและประเมินผลโครงการตาม  Kpis (Key Performance Indicator) 
และผลกระทบ (Impact)  ด าเนินการติดตามประเมินผลรายโครงการ  โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือคณะกรรมการ  หรือ 
คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม 

(๒.๔)  การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม  โดยได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาล
ในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาต าบลบ้าน
เดื่อในภาพรวม 

แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้าน
เดื่อในแต่ละยุทธศาสตร์ 

(แบบที่ ๓/๒ และ ๓/๓  ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผน
ไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์) 

แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของเทศบาล
ต าบลบ้านเดื่อ (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ)  
 
 
 

๑)  ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น                         

7.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
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๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อย
แค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร  เพื่อน ามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้มี
ความกระจ่างชัด  เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง 
และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว  
ผลการวิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้
การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรค
เหล่านี้ได้ผลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการ
ประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย     

 
*************************** 
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ค าชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......เทศบาลต าบลบ้านเดื่อ................................ 

ประเด็นการประเมนิ 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
1.  คณะกรรมการแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 
1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณารา่งแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนนุจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชาคมท้องถิน่และร่วมจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

2.  การจัดท าแผนพฒันาท้องถิน่ 
๒.๑  มีการประชุมประชาคมทอ้งถ่ิน (ระดับหมู่บา้น/ชุมชน)    
๒.๒  มีการประชุมประชาคมทอ้งถ่ิน (ระดับต าบล/เมือง)   
2.๓  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๒.๔  มีการแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหาความต้องการ  
ประเด็นการพัฒนา  ประเด็นที่เก่ียวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่  

  

2.๕  มีการรวมรวมข้อมูลจากข้อ  ๒.๔  เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น   

  

2.๖  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลยทุธศาสตร์ตามแนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมนิผลยทุธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพฒันา
ท้องถิ่น 

  

๒.๗  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลโครงการตามแนวทางการพิจารณา
การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถิ่น 

  

2.๘  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินประจ าปี
งบประมาณ 

  

๒.๙  มขี้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่นในอนาคต   

แบบการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

-14- 



                              

 
 
 
 
 

 
 
(๒)  สรุปรายงานผลการด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ค าชี้แจง  :  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256๕)  ประเมินปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี   
 
สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ล าดับ
ที ่

รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการทีส่ามารถด าเนินการได้ 54 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ
เงินสะสม 
 

1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  320 186,418,500 

26.25 95.45 - 

2 จ่ายขาดเงินสะสม - - 
3 จัดท าแผนการด าเนินงาน 

- ข้อบัญญัติ = 88  
- เงินสะสม   
(ไม่ได้อยู่ในแผนด าเนินงาน) 
-เงินอุดหนุน = 5 
(ไม่ได้อยู่ในแผนด าเนินงาน) 

88 
 
 
 
5 
 

      51,960,610 
 
 
 
     25,407,000 

4 สามารถด าเนินการได ้
- ข้อบัญญัติ = 88 
- เงินสะสม  
-เงินอุดหนุน  
-โอนลด   
 

 
54 
- 
5 
4 

 
9,317,849.64 
      - 
 25,407,000 
295,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเดื่อ 
ตามยุทธศาสตร์การพฒันา 
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โครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  และจ านวนโครงการที่ปฏิบัติ 
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบ้านเดื่อ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ในแผนด าเนินงาน  49   โครงการ 
ด าเนินการเสร็จสิ้น  15  โครงการ    4,416,173  บาท 
โครงการที่ด าเนินการเบิกจ่ายไม่เหลือจ่ายและเบิกจ่ายทั้งหมด       
34  โครงการ          35,614,077  บาท 
โครงการที่โอนลด   4   โครงการ    295,000   บาท 
งบประมาณทั้งสิ้น  40,325,350   บาท  

2.ยุทธศาสตรโ์ครงสร้างพื้นฐาน   
 

ในแผนด าเนินงาน   15  โครงการ 
ด าเนินการเสร็จสิ้น  14  โครงการ    2,241,000  บาท 
โครงการที่ด าเนินการเบิกจ่ายไม่เหลือจ่ายและเบิกจ่ายทั้งหมด  1   
โครงการ     102,000  บาท 
งบประมาณทั้งสิ้น  2,343,000   บาท 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม ในแผนด าเนินงาน   5  โครงการ 
ด าเนินการเสร็จสิ้น  4  โครงการ    76,900  บาท 
โครงการที่ด าเนินการเบิกจ่ายไม่เหลือจ่ายและเบิกจ่ายทั้งหมด  1   
โครงการ     8,100  บาท 
งบประมาณทั้งสิ้น  85,000   บาท 

4.ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี ในแผนด าเนินงาน   12  โครงการ 
ด าเนินการเสร็จสิ้น  2  โครงการ    694,571.22  บาท 
โครงการที่ด าเนินการเบิกจ่ายไม่เหลือจ่ายและเบิกจ่ายทั้งหมด       
10   โครงการ     735,428.78  บาท 
งบประมาณทั้งสิ้น  1,430,000   บาท 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวนโยบายของรัฐบาล
และยุทธศาสตร์ของจังหวัด 

ในแผนด าเนินงาน   7 โครงการ 
ด าเนินการเสร็จสิ้น  4  โครงการ    150,000บาท 
โครงการที่ด าเนินการเบิกจ่ายไม่เหลือจ่ายและเบิกจ่ายทั้งหมด   3   
โครงการ      7,027,360  บาท 
งบประมาณทั้งสิ้น  7,177,960   บาท 
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โครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  และจ านวนโครงการที่ปฏิบัติ 
ยุทธศาสตร์เทศบาล จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการที่อยู่
ในแผนด าเนินงาน 

จ านวนโครงการทีไ่ด้
ปฏิบัต ิ

จ านวนโครงการที่
เบิกจ่ายไม่หมด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

106 49 15 11 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการสร้างพื้นฐาน 142 15 14 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

15 5 4 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี 32 12 2 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาแผนกระจายอ านาจให้แก่
องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวนโยบายและ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

25 7 4 1 

รวม 320 88 54 15 
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สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการตาม Kpis (Key Performance Indicator) และผลกระทบ (Impact) 
จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของเทศบาลต าบลบ้านเดื่อ  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

งาน หมวด

รายจ่าย 

ประเภทรายจ่าย โครงการ งบประมาณอนุมัติ 

(บาท) 

โอนเพิ่ม 

(บาท) 

โอนลด 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

งบประมาณคงเหลอื 

(บาท) 

Kpis ผลกระทบ 

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเน่ือง

กับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

โครงการท าแนวกันไฟป่า 20,000.00 0.00 0.00 19,895.00 105.00 ร้อยละ80 การเกิดไฟ

ป่าลดน้อย 

ไม่มีผลกระทบ 

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเน่ือง

กับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

โครงการป้องกันและ

ควบคุมไฟป่า 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 ร้อยละ95 การควบคุม

ไฟป่า 

ไม่มีผลกระทบ 

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเน่ือง

กับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

โครงการฝึกอบรมชุด

ปฏิบัติการจิตอาสาภัย

พิบัติเทศบาล 

150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 ร้อยละ95 ฝึกอบรมชุด

ปฏิบัติการจิตอาสาภัย

พิบัติเทศบาล 

ไม่มีผลกระทบ 

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเน่ือง

กับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

โครงการส่งเสรมิความรู้

ด้านสาธารณภัยและระงับ

อัคคีภัยเบือ้งตน้ 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 ร้อยละ90 ส่งเสรมิด้าน

สาธารณภัยเบือ้งต้น 

ไม่มีผลกระทบ 
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แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน 

ค่าใช้สอย รายจ่า

ยเกี่ยวเน่ืองกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไม่

เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

โครงการฝึกซ้อมแผน

ป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 

40,000.00 0.00 0.00 10,075.00 29,925.00 ร้อยละ90 ของโครงการ

ที่ด าเนินการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

ไม่มีผลกระทบ 

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเน่ือง

กับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

โครงการศักยภาพ  อปพร. 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 ร้อยละ90 ของโครงการ

ที่ด าเนินการโครงการ

สักยภาพ อปพร. 

ไม่มีผลกระทบ 

แผนงาน

การศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเน่ือง

กับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

โครงการจัดงานวันเด็ก

แห่งชาต ิ ประจ าปี 2564 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 ร้อยละ95 

ของของโครงการที่จัด 

ไม่มีผลกระทบ 

แผนงาน

การศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเน่ือง

กับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

โครงการจัดนิรรทรรศการ

วิชาการนักเรียนศูนย์

พัฒนาเด็กเลก็ 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 ร้อยละ95 ของ

โครงการจัดนิรรทศการ

วิชาการ 

ไม่มีผลกระทบ 

แผนงาน

การศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเน่ือง

กับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการบรหิาร

สถานศึกษา (ค่ากิจกรร

พัฒนาผูเ้รียน) 

105,350.00 0.00 0.00 75,287.00 30,063.00 ร้อยละ95 ของ

โครงการค่ากิจกรรม

พัฒนาผูเ้รียน 

ไม่มีผลกระทบ 

แผนงาน

การศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเน่ือง

กับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการบรหิาร

สถานศึกษา (ค่า

เคร่ืองแบบนักเรียน) 

73,500.00 0.00 0.00 52,806.00 20,694.00 ร้อยละ95 ของ

โครงการค่าเคร่ืองแบบ

นักเรียน 

ไม่มีผลกระทบ 
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แผนงาน

การศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเน่ือง

กับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการบรหิาร

สถานศึกษา (ค่าหนังสือ

เรียน) 

49,000.00 0.00 0.00 35,455.00 13,545.00 ร้อยละ95 ของ

โครงการค่าหนังสือ 

ไม่มีผลกระทบ 

แผนงาน

การศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเน่ือง

กับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการบรหิาร

สถานศึกษา (ค่าอาหาร

กลางวันศูนยพ์ัฒนาเด็ก

เล็ก) 

1,200,500.00 0.00 0.00 1,190,700.00 9,800.00 ร้อยละ80 ของ

โครงการค่าอาหาร

กลางวันศูนยพ์ัฒนาเด็ก

เล็ก 

ไม่มีผลกระทบ 

แผนงาน

การศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเน่ือง

กับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการบรหิาร

สถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์

การเรียน) 

49,000.00 0.00 0.00 40,055.00 8,945.00 ร้อยละ95 ของค่า

อุปกรณ์การเรียน 

ไม่มีผลกระทบ 

แผนงาน

การศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเน่ือง

กับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนอง

บัว 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 ร้อยละ95ของอุดหนุน

ส่วนราชการ โรงเรียน

หนองบัว 

ไม่มีผลกระทบ 

แผนงาน

การศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเน่ือง

กับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

โครงการก่อสร้างสนาม

เด็กเล็กเล่นสร้างปญัญา 

200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 ร้อยละ95 ของ

ประชาชนใชค้มนาคม 

ไม่มีผลกระทบ 

แผนงาน

การศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเน่ือง

กับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

โครงการก่อสรา้งอาคาร

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็วัด

สระแก้ว 

800,000.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00 ร้อยละ95 ของ

โครงการก่อสรา้งอาคาร

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

ไม่มีผลกระทบ 
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แผนงาน

บรหิารงาน

สาธารณสุข 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเน่ือง

กับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

โครงการตรวจสุขภาพ

ประจ าปีผู้บริหาร สมาชิก

สภา ฯ  พนักงานและ

พนักงานจ้างเทศบาล

ต าบลบ้านเดื่อ   

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 ร้อยละ95 ของ

โครงการตรวจสุขภาพ

ประจ าปี 

ไม่มีผลกระทบ 

แผนงาน

บรหิารงาน

สาธารณสุข 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเน่ือง

กับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

โครงการฝึกอบรมเชิง

ปฏิบัติงานหน่วยบรกิาร

แพทยฉ์ุกเฉิน (EMS) 

30,000.00 0.00 0.00 19,200.00 10,200.00 ร้อยละ95 ของ

โครงการฝึกอบรมเชิง

ปฏิบัติงานหน่วยบรกิาร

แพทยฉ์ุกเฉิน(EMS) 

ไม่มีผลกระทบ 

แผนงาน

บรหิารงาน

สาธารณสุข 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเน่ือง

กับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

โครงการส่งเสรมิและ

สนับสนุนการรณรงค์

ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

ไข้หวัดนก ไขห้วัดสายพันธุ์

ใหม่ โรคมือ เท้า ปากและ 

MERS และโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรน่า 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 ร้อยละ95โครงการ

ส่งเสรมิและสนับสนนุ

การรณรงค์ป้องกันโรค 

ไม่มีผลกระทบ 

แผนงาน

บรหิารงาน

สาธารณสุข 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเน่ือง

กับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

โครงการส่งเสรมิและสนบั

รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์

และโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ ์

10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 ร้อยละ95 

ของโครงการส่งเสรมิลัส

นับสนุนรณรงค์ป้องกนั

โรคเอดส์และโรคติดต่อ 

ไม่มี

ผลกระทบ 

แผนงาน

บรหิารงาน

สาธารณสุข 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเน่ือง

กับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

โครงการส่งเสรมิสนับสนุน

และผูอ้บรมให้ความรู้แก่

ผู้ประกอบการร้าน

จ าหน่ายอาหารและแผง

ลอย 

5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 ร้อยละ80 

ของโครงการส่งเสรมิ

และสนับสนุนและ

ผู้ประกอบการร้าน

จ าหน่ายอาหารและแผง

ลอย 

ไม่มีผลกระทบ 
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แผนงาน

บรหิารงาน

สาธารณสุข 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเน่ือง

กับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

อุดหนุนศูนยส์าธารณสุข

มูลฐานชุมชน 

157,500.00 0.00 0.00 157,500.00 0.00 ร้อยละ95 

ของอุดหนนุศูนย์

สาธารณสุขมูลฐาน

ชุมชน 

ไม่มีผลกระทบ 

แผนงาน

บรหิารงาน

สาธารณสุข 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเน่ือง

กับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

อุดหนุนหมู่บ้านตาม

โครงการพระราชด าริ

สาธารณสุข 

420,000.00 0.00 0.00 360,000.00 60,000.00 ร้อยละ95 ตาม

โครงการพระราชด าริ

สาธารณสุข 

ไม่มีผลกระทบ 

แผนงานสร้าง

ความเขม็แข็ง

ของชุมชน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเน่ือง

กับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

โครงการกิจกรรมสภาเดก็

และเยาวชนต าบลบ้านเดื่อ 

100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 ร้อยละ95 ของ

โครงการกิจกรรมสภา

เด็กและเยาวชน 

ไม่มีผลกระทบ 

แผนงานสร้าง

ความเขม็แข็ง

ของชุมชน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเน่ือง

กับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

โครงการจัดงานของดี

ต าบลบ้านเดื่อ 

100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 ร้อยละ95โครงการจัด

งานของต าบลบ้านเดื่อ 

ไม่มีผลกระทบ 

แผนงานสร้าง

ความเขม็แข็ง

ของชุมชน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเน่ือง

กับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

โครงการส่งเสรมิและ

พัฒนาอาชีพ 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 ร้อยละ95 ของ

โครงการส่งเสรมิและ

พัฒนาอาชีพ 

ไม่มีผลกระทบ 

แผนงานสร้าง

ความเขม็แข็ง

ของชุมชน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเน่ือง

กับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

โครงการส่งเสรมิและ

สนับสนุนกลุม่สตรตี าบล

บ้านเดื่อ 

150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 ร้อยละ80 ของ

ประชาชนใชค้มนาคม 

ไม่มีผลกระทบ 
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แผนงานสร้าง

ความเขม็แข็ง

ของชุมชน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเน่ือง

กับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

โครงการจัดนิทรรศการ

งานพระไกรสิงหนาท 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 ร้อยละ80 ของ

โครงการจัดนิทรรศการ

งานพระไกรสิงหนาท 

ไม่มีผลกระทบ 

แผนงาน

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเน่ือง

กับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

โครงการแขง่ขันกีฬา

นักเรียนศูนยพ์ัฒนาเด็ก

เล็ก 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.

00 

ร้อยละ 90 ของการ

แข่งขันกีฬานกัเรียนศูนย์

พัฒนาเด็กเลก็ 

ไม่มีผลกระทบ 

แผนงาน

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเน่ือง

กับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

โครงการจัดการแข่งขนั

กีฬาต้านยาเสพติด "บ้าน

เดื่อเกมส"์ 

180,000.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00 ร้อยละ 90 ของการ

จัดการแขง่ขันกีฬา 

ไม่มีผลกระทบ 

แผนงาน

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเน่ือง

กับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

โครงการแขง่ขันกีฬา

ท้องถิ่นสมัพันธ์ตา้นยาเสพ

ติด 

80,000.00 0.00 0.00 0.00 80,000.

00 

ร้อยละ80 ของการ

แข่งขันกีฬาท้องถิ่น

สัมพันธ ์

ไมม่ีผลกระทบ 

แผนงาน

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเน่ือง

กับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

โครงการจัดการแข่งขนั

กีฬาประเพณ ี6 สาย

สัมพันธ ์

100,000.00 0.00 8,700.00 0.00 13,000.

00 

ร้อยละ95 ของ

โครงการจัดการแข่งขนั

ประเพณี6 สายสัมพันธ ์

ไม่มีผลกระทบ 

แผนงาน

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเน่ือง

กับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

โครงการส่งทมีนักกีฬาเข้า

ร่วมการแข่งขันรายการ

ต่างๆ 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.

00 

ร้อยละ80 ของการ

ส่งเสรมินักกีฬาเข้าร่วม

การแข่งขันรายการต่างๆ 

ไม่มีผลกระทบ 

-23- 



                              

แผนงาน

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเน่ือง

กับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

โครงการจัดการแข่งขนั

ฟุตบอล 7 คนต้านยาเสพ

ติด 

80,000.00 0.00 0.00 0.00 80,000.

00 

ร้อยละ95 ของการ

จัดการแขง่ขันฟุตบอบ 

7 คนต้านยาเสพติด 

ไม่มีผลกระทบ 

แผนงาน

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเน่ือง

กับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

โครงการจัดงานประเพณี

บุญบั้งไฟ 

120,000.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 ร้อยละ95 ของ

โครงการจัดงานปะเพณี

บุญบั้งไฟ 

ไม่มีผลกระทบ 

แผนงาน

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเน่ือง

กับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

โครงการจัดงานประเพณี

ลอยกระทง 

100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 ร้อยละ95 ของ

โครงการจัดงาน

ประเพณีลอยกระทง 

ไม่มีผลกระทบ 

แผนงาน

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเน่ือง

กับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

โครงการจัดงานประเพณี

สรงน้ าพระธาตุโบราณ 

80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 ร้อยละ95 ของ

โครงการจัดงาน

ประเพณีสรงน้ าพระธาตุ

โบราณ 

ไม่มีผลกระทบ 

แผนงาน

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเน่ือง

กับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

โครงการจัดงานประเพณี

แห่เทียนพรรษา 

200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 ร้อยละ95 ของการจัด

งานประเพณแีห่เทียน

พรรษา 

ไม่มีผลกระทบ 

แผนงาน

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเน่ือง

กับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

โครงการจัดการแข่งขนั

กีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียน

ต าบลบ้านเดื่อ 

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 ร้อยละ95 ของการ

จัดการแขง่ขันกีฬา

นักเรียนกลุ่มโรงเรียน

ต าบลบ้านเดื่อ 

ไม่มีผลกระทบ 
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แผนงาน

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

 ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเน่ือง

กับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

โครงการสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรม 

40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 ร้อยละ95 ของ

โครงการสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรม 

ไม่มีผลกระทบ 

แผนงาน

การเกษตร 

 ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเน่ือง

กับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

โครงการฝึกอบรมและ

ส่งเสรมิการเรียนรู้ตาม

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 ร้อยละ95 ของ

ฝึกอบรมและส่งเสรมิ

การเรียนรู้ตามแนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ไม่มีผลกระทบ 

แผนงาน

การเกษตร 

 ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเน่ือง

กับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

โครงการพัฒนาศักยภาพ

คณะกรรมการบรหิาร

ศูนย์บริการและถ่ายทอด

เทคโนโลยกีารเกษตร

ประจ าต าบล 

150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 ร้อยละ95 ของการ

พัฒนาศักยภาพคณะ

กรรมการบรหิาร

ศูนย์บริการและ

ถ่ายทอด

เทคโนโลยกีารเกษตร

ประจ าต าบล 

ไม่มีผลกระทบ 

แผนงาน

การเกษตร 

 ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเน่ือง

กับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

โครงการรณรงค์ป้องกัน

โรคพิษสุนัขบ้าและคมุก า

เนินสัตว ์

70,000.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00 ร้อยละ95 ของการ

รณรงค์ป้องกันโรคพิษ

สุนัขบ้าและคมุก าเนิด

สัตว์ 

ไม่มีผลกระทบ 

แผนงาน

การเกษตร 

 ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเน่ือง

กับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

โครงการอบรมการผลิต

ขยายเชือ้ราไตรโคเดอร์ม่า

เพื่อควบคุมการระบาด

ศัตรูพืช 

15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 ร้อยละ95 ของการ

อบรมการผลิตขยายเชือ้

ราไตรโคเดอร์ม่าเพื่อ

ควบคุมการระบาด

ศัตรูพืช 

ไม่มีผลกระทบ 
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แผนงาน

การเกษตร 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเน่ือง

กับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

โครงการอบรมและ

ส่งเสรมิการเพาะเลี้ยงสัตว์

น้ า 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 ร้อยละ80 ของ

ประชาชนใชค้มนาคม 

ไม่มีผลกระทบ 

แผนงานงบ

กลาง 

ค่าใช้สอย งบกลาง เบีย้ยังชีพู้สูงอายุ 23,618,400.00 0.00 0.00 20,683,300.00 2,935,100.00 ร้อยละ95 ของเบีย้ยีง

ชีพ 

ไม่มีผลกระทบ 

แผนงานงบ

กลาง 

ค่าใช้สอย งบกลาง เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 10,752,000.00 0.00 0.00 8,004,400.00 2,747,600.00 ร้อยละ95 ของเบีย้

ผู้สูงอายุ 

ไม่มีผลกระทบ 

แผนงานงบ

กลาง 

ค่าใช้สอย งบกลาง เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 240,000.00 0.00 0.00 209,000.00 31,000.00 ร้อยละ95 ของเบีย้ยัง

ชีพผู้ป่วยเอดส์ 

ไม่มีผลกระทบ 

แผนงานงบ

กลาง 

ค่าใช้สอย งบกลาง เงินสมทบกองทุน

หลักประกันสุขภาพระดับ

ท้องถิ่น 

350,000.00 0.00 0.00 350,000.00 0.00 ร้อยละ95 ของเงิน

สมทบกองทุน

หลักประกันสุขภาพ

ระดับท้องถิ่น 

ไม่มีผลกระทบ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 40,325,350.00 0.00 295,000.00 4,416,173.00 35,614,077.00     

แผนงานเคหะ

และชุมชน 

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิง่

ที่ก่อสรา้ง 

โครงการติดตั้งไฟถนนโซ

ล่าเซลล ์

100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 ร้อยละ95 ของการ

ติดตั้งไฟถนนโซล่าเซลล ์

ไม่มีผลกระทบ 

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา 

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิง่

ที่ก่อสรา้ง 

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ

ราคาได้ (ค่า K) 

100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 ร้อยละ95 ของ

ค่าชดเชยสัญญาแบบ

ปรับราคาค่า K 

ไม่มีผลกระทบ 
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แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา 

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิง่

ที่ก่อสรา้ง 

โครงการก่อสรา้งถนน  

คสล.ภายในหมู่บา้น บ้าน

เดื่อ หมู่ที1่ 

46,000.00 0.00 0.00 46,000.00 0.00 ร้อยละ90 ของ

ประชาชนใชค้มนาคม 

ไม่มีผลกระทบ 

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา 

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิง่

ที่ก่อสรา้ง 

โครงการก่อสรา้งถนน  

คสล.ภายในหมู่บา้น บ้าน

น้อยพัฒนา หมู่ที1่2 

218,000.00 0.00 0.00 218,000.00 0.00 ร้อยละ90 ของ

ประชาชนใชค้มนาคม 

ไม่มีผลกระทบ 

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา 

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิง่

ที่ก่อสรา้ง 

โครงการก่อสรา้งถนน  

คสล.ภายในหมู่บา้น บ้าน

นาสีดา หมูท่ี8่ 

202,000.00 0.00 0.00 200,000.00 2,000.00 ร้อยละ90 ของ

ประชาชนใชค้มนาคม 

ไม่มีผลกระทบ 

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา 

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิง่

ที่ก่อสรา้ง 

โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล.ภายในหมู่บา้น บ้าน

โนนสวรรค์  หมู่ที่ 13 

174,000.00 0.00 0.00 174,000.00 0.00 ร้อยละ90 ของ

ประชาชนใชค้มนาคม 

ไม่มีผลกระทบ 

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา 

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิง่

ที่ก่อสรา้ง 

โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล.ภายในหมู่บา้น บ้าน

บึงมะนาวพฒันา  หมู่ที่ 

18 

125,000.00 0.00 0.00 125,000.00 0.00 ร้อยละ95 ของ

ประชาชนใชค้มนาคม 

ไม่มีผลกระทบ 

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา 

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิง่

ที่ก่อสรา้ง 

โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล.ภายในหมู่บา้น บ้าน

หนองแต้พัฒนา  หมู่ที่ 

17 

150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 ร้อยละ95 ของ

ประชาชนใชค้มนาคม 

ไม่มีผลกระทบ 

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา 

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิง่

ที่ก่อสรา้ง 

โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล.ภายในหมู่บา้น บ้าน

หนองบัว  หมู่ที ่15 

160,000.00 0.00 0.00 160,000.00 0.00 ร้อยละ95 ของ

ประชาชนใชค้มนาคม 

ไม่มีผลกระทบ 

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา 

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิง่

ที่ก่อสรา้ง 

โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล.ภายในหมู่บา้น บ้าน

หนองบัว  หมู่ที ่9 

218,000.00 0.00 0.00 218,000.00 0.00 ร้อยละ90 ของ

ประชาชนใชค้มนาคม 

ไม่มีผลกระทบ 
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แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา 

งบลงทุน ค่าทีด่ินและสิง่

ที่ก่อสรา้ง 

โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล.ภายในหมู่บา้น บ้าน

หนองบัวพัฒนา  หมู่ที่ 14 

130,000.00 0.00 0.00 130,000.00 0.00 ร้อยละ95 ของ

ประชาชนใชค้มนาคม 

ไม่มีผลกระทบ 

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา 

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิง่

ที่ก่อสรา้ง 

โครงการก่อสรา้งร่อง

ระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ

เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน

ดอนกลาง  หมู่ที2่ 

190,000.00 0.00 0.00 190,000.00 0.00 ร้อยละ90 ของ

ประชาชนใชค้มนาคม 

ไม่มีผลกระทบ 

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา 

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิง่

ที่ก่อสรา้ง 

โครงการก่อสรา้งร่อง

ระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ

เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน

เดื่อ  หมู่ที1่ 

240,000.00 0.00 0.00 240,000.00 0.00 ร้อยละ90 ของ

ประชาชนใชค้มนาคม 

ไม่มีผลกระทบ 

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา 

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิง่

ที่ก่อสรา้ง 

โครงการก่อสรา้งร่อง

ระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ

เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน

นาหัวโสก  หมู่ที6่ 

225,000.00 0.00 0.00 225,000.00 0.00 ร้อยละ95 ของ

ประชาชนใชค้มนาคม 

ไม่มีผลกระทบ 

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา 

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิง่

ที่ก่อสรา้ง 

โครงการก่อสรา้งร่อง

ระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ

เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน

บึงมะนาว  หมู่ที1่8 

65,000.00 0.00 0.00 65,000.00 0.00 ร้อยละ95 ของ

ประชาชนใชค้มนาคม 

ไม่มีผลกระทบ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 2,343,000.00 0.00 0.00 2,241,000.00 102,000.00     

แผนงาน

สาธารณสุข 

ค่าใช้

สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง

กับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

โครงการส่งเสรมิและ

สนับสนุนจัดตัง้ธนาคาร

ขยะเพื่อการกลับมาใช้ใหม่

หรือแปรรูบในหมู่บ้าน/

โรงเรียนหรือหน่วยงาน

ราชการ 

15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 ร้อยละ95 ของ

ประชาชนการส่งเสรมิ

และสนับสนุนจัดตั้ง

ธนาคารขยะเพื่อการ

กลับมาใช้ใหม ่

ไม่มีผลกระทบ 
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แผนงานเคหะ

และชุมชน 

ค่าใช้สอย รายจ่าย

เกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่

ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวด

อื่นๆ 

โครงการคลองสวยน้ าใส 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 ร้อยละ95 ของ

โครงการคลองสวยน้ าใส 

ไม่มีผลกระทบ 

แผนงาน

การเกษตร 

ค่าใช้สอย รายจ่าย

เกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่

ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวด

อื่นๆ 

โครงการก่อสรา้งฝายน้ า

ล าธาร(Check  Dam) 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 ร้อยละ95 ของ

โครงการก่อสรา้งฝายน้ า

ล าธาร  

ไม่มีผลกระทบ 

แผนงาน

การเกษตร 

ค่าใช้สอย รายจ่าย

เกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่

ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวด

อื่นๆ 

โครงการ "รักน้ า  รักป่า 

รักแผ่นดิน" 

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 ร้อยละ95 ของ

โครงการ รักน้ า รักป่า 

รักแผ่นดิน 

ไม่มีผลกระทบ 

แผนงาน

การเกษตร 

ค่าใช้สอย รายจ่าย

เกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่

ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวด

อื่นๆ 

โครงการวันต้นไม้ประจ าปี

ของชาต ิ

10,000.00 0.00 0.00 1,900.00 8,100.00 ร้อยละ90 ของโครงการ

วันต้นต้นไม้ประจ าปีของ

ชาต ิ

ไม่มีผลกระทบ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 85,000.00 0.00 0.00 76,900.00 8,100.00     
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แผนงาน

บรหิารงานทั่วไป 

ค่าใช้สอย รายจ่าย

เกี่ยวเนื่องกับ

การปฏิบัติ

ราชการที่ไม่

เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวด

อื่นๆ 

โครงการวันท้องถิน่ไทย 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 ร้อยละ90 ของโครงการ

วันท้องถิ่นไทย 

ไม่มีผลกระทบ 

แผนงาน

บรหิารงานทั่วไป 

ค่าใช้สอย รายจ่าย

เกี่ยวเนื่องกับ

การปฏิบัติ

ราชการที่ไม่

เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวด

อื่นๆ 

โครงการวันเทศบาล 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 ร้อยละ90 ของโครงการ

วันเทศบาล 

ไม่มีผลกระทบ 

แผนงาน

บรหิารงานทั่วไป 

ค่าใช้สอย รายจ่าย

เกี่ยวเนื่องกับ

การปฏิบัติ

ราชการที่ไม่

เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวด

อื่นๆ 

โครงการเตรยีมความ

พร้อมและการด าเนินการ

เลือกตั้ง 

800,000.00 0.00 0.00 674,571.22 125,428.78 ร้อยละ90 ของโครงการ

เตรยีมความพร้อมและ

การด าเนินการเลือกตัง้ 

ไม่มีผลกระทบ 

แผนงาน

บรหิารงานทั่วไป 

ค่าใช้สอย รายจ่าย

เกี่ยวเนื่องกับ

การปฏิบัติ

ราชการที่ไม่

เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวด

อื่นๆ 

โครงการปกป้องสถาบนั

ส าคัญของชาต ิ

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 ร้อยละ90 ของโครงการ

ปกป้องสถาบันส าคัญ

ของชาต ิ

ไม่มีผลกระทบ 
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แผนงาน

บรหิารงานทั่วไป 

ค่าใช้สอย รายจ่าย

เกี่ยวเนื่องกับ

การปฏิบัติ

ราชการที่ไม่

เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวด

อื่นๆ 

โครงการส่งเสรมิ

กระบวนการมีส่วนร่วม

เพื่อพัฒนาองคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 ร้อยละ95 ของ

โครงการส่งเสรมิ

คุณธรรมและจรยิธรรม 

ไม่มีผลกระทบ 

แผนงาน

บรหิารงานทั่วไป 

ค่าใช้สอย รายจ่าย

เกี่ยวเนื่องกับ

การปฏิบัติ

ราชการที่ไม่

เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวด

อื่นๆ 

โครงการส่งเสรมิคุณธรรม

และจรยิธรรม 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 ร้อยละ95 ของ

โครงการส่งเสรมิ

กระบวนการมีส่วนร่วม

เพื่อพัฒนาองคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ไม่มีผลกระทบ 

แผนงาน

บรหิารงานทั่วไป 

ค่าใช้สอย รายจ่าย

เกี่ยวเนื่องกับ

การปฏิบัติ

ราชการที่ไม่

เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวด

อื่นๆ 

โครงการสนับสนุนศูนย์ให้

ความช่วยเหลือทาง

กฎหมายแก่ประชาชน 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 ร้อยละ95 ของ

โครงการสนับสนุนศูนย์

ให้ความชาวยเหลือทาง

กฎหมายแก่ประชาชน 

ไม่มีผลกระทบ 

แผนงาน

บรหิารงานทั่วไป 

ค่าใช้สอย รายจ่าย

เกี่ยวเนื่องกับ

การปฏิบัติ

ราชการที่ไม่

เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวด

อื่นๆ 

โครงการสรา้งความปรอง

ดรองสมานฉันท ์

10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 ร้อยละ95 ของ

โครงการสรา้งความป

รองดรองสมานฉันท ์

ไม่มีผลกระทบ 
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แผนงาน

บรหิารงานทั่วไป 

ค่าใช้สอย รายจ่าย

เกี่ยวเนื่องกับ

การปฏิบัติ

ราชการที่ไม่

เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวด

อื่นๆ 

โครงการสนับสนุนศูนย์

ปฏิบัติการร่วมในการ

ช่วยเหลือประชาชนของ

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 ร้อยละ95 ของ

โครงการสนับสนุนศูนย์

ปฏิบัติการร่วมในการ

ช่วยเหลือประชาชน 

ไม่มีผลกระทบ 

แผนงาน

บรหิารงานทั่วไป 

ค่าใช้สอย รายจ่าย

เกี่ยวเนื่องกับ

การปฏิบัติ

ราชการที่ไม่

เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวด

อื่นๆ 

โครงการอบรมเพื่อพัฒนา

องค์ความรู้เกี่ยวกับ

การปฎิบติงานของ อปท. 

200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 ร้อยละ95 ของ

โครงการอบรมเพื่อ

พัฒนาองคค์วามรู้

เกี่ยวกับการปฏิบตัิงาน 

อปท. 

ไม่มีผลกระทบ 

แผนงาน

บรหิารงานทั่วไป 

ค่าใช้สอย รายจ่าย

เกี่ยวเนื่องกับ

การปฏิบัติ

ราชการที่ไม่

เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวด

อื่นๆ 

ค่าจา้งทีป่รกึษา 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 ร้อยละ95 ของ

โครงการค่าจา้งที่

ปรกึษา 

ไม่มีผลกระทบ 

แผนงาน

บรหิารงานทั่วไป 

ค่าใช้สอย รายจ่าย

เกี่ยวเนื่องกับ

การปฏิบัติ

ราชการที่ไม่

เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวด

อื่นๆ 

โครงการพัฒนา

ประสิทธิภาพการจัดเก็บ

รายได้ของ อปท. 

250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 ร้อยละ95 ของ

โครงการพัฒนา

ประสิทธิภาพการจัดเก็บ

รายไดข้อง อปท. 

ไม่มีผลกระทบ 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 4 1,430,000.00 0.00 0.00 694,571.22 735,428.78     

แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน 

ค่าใช้สอย รายจ่าย

เกี่ยวเนื่องกับ

การปฏิบัติ

ราชการที่ไม่

เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวด

อื่นๆ 

โครงการรณรงค์การขับขี่

ปลอดภัย 

20,000.00 0.00 0.00 18,410.00 1,590.00 ร้อยละ95 ของ

โครงการรณรงค์การขับ

ขี่ปลอดภัย 

ไม่มีผลกระทบ 

แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน 

ค่าใช้สอย รายจ่าย

เกี่ยวเนื่องกับ

การปฏิบัติ

ราชการที่ไม่

เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวด

อื่นๆ 

โครงการสนับสนุนศูนย์

ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ

เอาชนะยาเสพติด/ระดับ

ต าบล 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 ร้อยละ95 ของ

โครงการสนับสนุนศูนย์

ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ

เอาชนะยาเสพติด/ระดับ

ต าบล 

ไม่มีผลกระทบ 

แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน 

ค่าใช้สอย รายจ่าย

เกี่ยวเนื่องกับ

การปฏิบัติ

ราชการที่ไม่

เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวด

อื่นๆ 

โครงการป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนในช่วง

เทศกาล 

60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 ร้อยละ95 ของ

โครงการป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนในช่วง

เทศกาล 

ไม่มีผลกระทบ 

แผนงาน

การศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่าย

เกี่ยวเนื่องกับ

การปฏิบัติ

ราชการที่ไม่

ค่าอาหารเสรมินม 2,229,760.00 0.00 0.00 157,049.00 2,072,711.00 ร้อยละ95 ของ

ค่าอาหารเสรมินม 

ไม่มีผลกระทบ 
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เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวด

อื่นๆ 

แผนงาน

การศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่าย

เกี่ยวเนื่องกับ

การปฏิบัติ

ราชการที่ไม่

เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวด

อื่นๆ 

ค่าอาหารเสรมิ(นม) ศูนย์

พัฒนาเด็กเลก็ 

509,600.00 0.00 0.00 472,306.42 37,293.58 ร้อยละ95 ของ

ค่าอาหารเสรมิ (นม) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

ไม่มีผลกระทบ 

แผนงาน

การศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่าย

เกี่ยวเนื่องกับ

การปฏิบัติ

ราชการที่ไม่

เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวด

อื่นๆ 

อุดหนุนสนับสนุนอาหาร

กลางวันโรงเรียน 

4,288,000.00 0.00 0.00 1,109,850.00 3,178,150.00 ร้อยละ95 อุดหนุน

สนับสนุนอาหาร

กลางวันโรงเรียน 

ไม่มีผลกระทบ 

แผนงานสร้าง

ความเขม็แข็ง

ของชุมชน 

ค่าใช้สอย รายจ่าย

เกี่ยวเนื่องกับ

การปฏิบัติ

ราชการที่ไม่

เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวด

อื่นๆ 

อุดหนุนศูนยพ์ัฒนา

ครอบครัวในชุมชน  

เทศบาลต าบลบ้านเดื่อ 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 ร้อยละ95 อุดหนุนศูนย์

พัฒนาครอบครัวใน

ชุมชน 

ไม่มีผลกระทบ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 7,177,960.00 0.00 0.00 1,889,205.42 5,288,154.58     
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