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โดย 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

เทศบาลต าบลดอนขมิ้น 
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ค าน า 

 
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘   

แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
จะต้องด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้   

(๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
 (๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
 (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ ผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี 

(๔)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอนขมิ้น  ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ . ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม              
( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้ด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล โดยให้มีการประชุมก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินงาน 
เพ่ือการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาล  และเพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดท าแผนพัฒนาถ้องถิ่น สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่
เหมาะสมกับพ้ืนที่และสถานการณ์ภายนอก จึงมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอนขมิ้น  
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64 ขึ้น และสรุปรายงานผลเสนอและเสนอความคิดเห็นต่อนายกเทศมนตรี  เพ่ือ
นายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลดอนขมิ้นและประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลโดยทั่วกันตามล าดับต่อไป โดยมีรายละเอียดตามเล่มรายงานนี้  

 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอนขมิ้น 



 
สารบัญ 

 
                 หน้า 
ค าน า 
 
ส่วนที่ 1 

- บทน า           1 
- ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ                  1       
- ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ      2 
- วัตถปุระสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ      2  
- กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ     2-3 
- แผนผังขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผล     4 
- ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล    5-7           

 
ส่วนที่ 2  สรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปี 2564       
 - ผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564      8-11 
          - เปรียบเทียบแผนพัฒนากับผลการด าเนินงาน ปี 2564 ในแต่ละยุทธศาสตร์   12 
  



ส่วนท่ี  ๑ 
บทน า 

 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผล นับว่ามีความส าคัญ และจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง  
เนื่องจากการติดตามและประเมินผล เป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลต าบลดอนขมิ้นในฐานะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน  จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการ
จัดท าแผนติดตามและประเมินผล เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ เพ่ือใช้
เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย  

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่ง
เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด         
ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการ
ก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผน
ก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปี จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
โครงการพัฒนาที่ก าหนดในในแผนพัฒนาท้องถิ่น     ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดี
สักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงาน
ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่  อย่างไร  ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล”     
จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน  
 

๑.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่

ด าเนินการอยู่  โดยที่การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ
เกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่ก าลั งเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน ให้ลุล่วง  
ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือ
ได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน  เสียเวลา ในการตรวจสอบความ
ขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/
กิจกรรม  การประเมินผล  คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรือภายหลังที่การ
ด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะ
เป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
นั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล
ถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  

/๒. ประโยชน์... 
 
 



-๒- 
 

 
๒.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  

ผู้บริหารเทศบาลต าบลดอนขมิ้น  ใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้หลาย
แนวทาง  ดังนี้  

๒.๑ จัดสรรทรัพยากรของเทศบาลต าบลดอนขมิ้น สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่า
กิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม ่ 

๒.๒  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของ
ส่วนต่างๆ  ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารก าหนดไว้หรือไม่  

๒.๓  ท าให้ทราบผลการพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนขมิ้น ว่ามีทิศทางในการพัฒนาในยุทธศาสตร์ใดมาก
หรือน้อยไป ท าให้ใช้ข้อมูลน าไปปรับปรุงการพัฒนาท้องถิ่นให้ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์อย่างใกล้เคียงกัน 

  
๓.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  

๓.๑  เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  

๓.๒  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  
๓.๓  เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลดอนขมิ้น และแก้ไขได้ตรงกับ

ปัญหาที่เกิดข้ึน  
๓.๔  เพ่ือใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาปีต่อไป  

 
๔.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 ๔.๑  กรอบในการติดตามและประเมินผล 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้   

(๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร 

ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ ผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 (๔)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
 
 
 

/คณะกรรมการ... 



-๓- 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอนขมิ้น ที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบฯ  
ต้องก าหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  โดยให้มีการประชุมก าหนดแนวทาง  
วิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน  เพ่ือการติดตามและประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณของเทศบาล   เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบฯ และการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้สอดคล้องกับปัญหา  
ความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และสถานการณ์ภายนอก  จึงต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอนขมิ้น  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64  ขึ้น  และสรุปรายงานผลเสนอต่อ
นายกเทศมนตรี  เพ่ือนายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาล  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลดอนขมิ้น และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลโดยทั่วกันตามล าดับต่อไป  

 
ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็น  อย่างยิ่ง  

เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลต าบลดอนขมิ้น  ใน
ฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนชุมชน   จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการ
จัดท าแผนติดตามและประเมินผล เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ เพ่ือใช้
เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย  โดยขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามารถจัดวาง
เป็นแผนผังขั้นตอนได้  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

/แผนผังขั้น ... 



-๔- 
 

แผนผังขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผล 
 
 

 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

/๔.๒  แนวทาง... 
 
 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 

นายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาลคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วันนับแต่วันรายงานผลฯ 
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันโดยอย่างน้อย  ปีละ   

ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี      

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรี 

 

คณะกรรมการตดิตาม
และประเมินผลเทศบาล

ต าบลดอนขมิน้ 



-๕- 
 
๔.๒  แนวทางในการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ด าเนินการอยู่  โดยที่การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงานให้ลุล่วง  
ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือ
ได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน  เสียเวลาในการตรวจสอบความ
ขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/
กิจกรรม  การประเมินผล คือ  การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรือภายหลังที่การ
ด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว  ซึ่งการประเมินผล  เป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม  การประเมินผล
แผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่   อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้
ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลที่ได้จากการ
ติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
 
๕  ระเบียบ  วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

๕.๑  ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 

๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561  หมวด ๖  
ข้อ ๒๘  ได้ก าหนดองค์ประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย  

สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก
จ านวนสองคน  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  หัวหน้าส่วนการบริหารที่
คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  โดยให้คณะกรรมการเลื อก
คณะกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่ เลขานุการของ
คณะกรรมการ  โดยคณะกรรมการทั้งหมดให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
 ข้อ  ๒๙  ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้  ดังนี้ 
  ๑.  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  ๒.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

๓.  รายงานผลและเสนอความเห็น  ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร 
ท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ ผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งของ
ทุกปี 
  ๔.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
 
 
 

/๕.๒  วธิีการ... 



-๖- 
 

๕.๒  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
การติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการตรวจสอบในระหว่างการ

ด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่  เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิด
ในการปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานที่จะสามารถน าไปสู่การบรรลุแผนที่ก าหนดไว้ได้  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผล
การด าเนินงาน  ได้แก่ แบบติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลดอนขมิ้น ซึ่งประกอบไปด้วย การติดตาม
การด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม  การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  
การติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานการ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการตรวจสอบผลที่ เกิดขึ้นจริงเมื่อด าเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ  
เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ได้แก่  แบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลดอนขมิ้น ในภาพรวม  ความพึงพอใจของผู้ที่เก่ียวข้องต่อผล
การด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนารวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้  
อีกทั้งการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan   ซึ่งเทศบาลต าบลดอนขมิ้น  โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล มีวิธีการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
 

๑)  การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ / 

กิจกรรม  โดยค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ/กิจกรรม  ทั้งนี้ ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมทุกครั้งที่ด าเนินการแล้วเสร็จและสรุปเป็นระยะเวลา 1ปี และรายงานให้ผู้บริหารทราบ 
ด าเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล พร้อมสรุปผลในภาพรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้ว
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
น าเสนอสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในเขตเทศบาลทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีและปิดประกาศไม่
น้อยกว่า  ๓๐  วัน   
  

๒)  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย      ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่  3 ) พ.ศ. 2561  ก าหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการด าเนินงาน  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ  วัสดุ  
อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น
และตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสัก
เพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นได ้  

ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่า 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่  อย่างไร  ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” จะเป็น
เครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล มีดังนี ้

/ แบบที่ 1... 



-7- 
 

แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส  

                    และระยะ  1 ป ี  
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลดอนขม้ิน 

 (แบบท่ี ๑ – ๓/๓  แนบท้ายภาคผนวก) 
 
 

  
 
๖.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอนขม้ิน 

๖.๑  นายถาวร  จ ารัสเลิศลักษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ 
๖.๒  นายไน ้  นิลบัว  สมาชิกสภาเทศบาล             รองประธาน 
๖.๓  นายอาทิตย์          เกียรติวุฒิกุล สมาชิกสภาเทศบาล   กรรมการ    
๖.๔  นายสมชาย  เทวรักษ์  สมาชิกสภาเทศบาล   กรรมการ 
๖.๕  นางนิด  จุฬาเบา  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น   กรรมการ 
๖.๖  นายปฎล  บัวขาว  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น   กรรมการ 
๖.๗  นายวิวัฒน์  ยืนยง  ผู้แทนหน่วยงาน    กรรมการ 
๖.๘  นายสุบิน             วรนิทักษะ ผู้แทนหน่วยงาน                  กรรมการ 
๖.๙  นายธวัช  วลีพิทักษ์เดช ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๖.๑๐ นางสาววิจิตรา    อู่เจริญ    นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ กรรมการ 
     รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองคลัง  

 ๖.๑๑ นางอิสรีย์  ทองค า   หัวหน้าส านักปลัด         กรรมการ 
 

    
 

 
จากผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลดอนขม้ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 

2563 - วันที่ 30 กันยายน 2564 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ปัญหาและอุปสรรค 
 ในการด าเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอนขมิ้น ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 
 
ข้อเสนอแนะ 

นอกจากนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอนขม้ิน  ประจ าปีงบประมาณ 
2564   มีข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 
  1. อยากให้ทางเทศบาลให้ความส าคัญกับเด็กมากขึ้น โดยจัดมีการเข้าค่ายหรือให้ความรู้ในเรื่อง
ต่างๆที่ตรงกับเหตุการณ์ปัจจุบัน เช่น ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเชียน 
  2.อยากให้เทศบาลมีการติดประกาศประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ของเทศบาลตามบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้านหรือชุมชน เพ่ือประชาชนจะได้รับทราบข่าวสารต่างๆ 
 
วิธีการติดตามและประเมินผล  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลดอนขมิ้น เป็นการตรวจสอบใน
ระหว่างด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ หรือไม่ เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
สามารถระดมความคิด ในการปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานที่จะสามารถน าไปสู่การบรรลุแผนที่ก าหนดไว้ได้  
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการด าเนินงาน ได้แก่ การเปรียบเทียบจ านวนโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนากับจ านวน
โครงการที่ได้ด าเนินการจริงในแต่ละยุทธศาสตร์  แสดงให้เห็นการกระจุกและการกระจายตัวของทิศทางการพัฒนา
ของเทศบาล   

โดยจะด าเนินการติดตามฯ โครงการ ก่อน ขณะและหลังด าเนินการ ตามแบบฟอร์มการติดตามที่
จัดท าขึ้น  ซึ่งจะมีการสรุปผลการติดตามแต่ละครั้ง แล้วรายงานผลเสนอความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามฯ เสนอต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าเสนอสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการ
ติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 

 



งบประมาณ (บาท) ที่มาของงบประมาณ

1 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสวา่ง หมู่ที่ 4 500,000.00 งบกองทุนไฟฟ้า

2
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่บ้านรุ่งเรือง 1 และ 
2 หมู่ที่ 1

        344,000.00 งบเทศบาล

3
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Overrlay สายบ้าน
หนองตะเลา หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อต าบลยางม่วง

      1,330,000.00 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

4
โครงการวางท่อระบายน  าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักตัวเดิม
จากท่อระบายน  าเดิม บ้านนายจ าลอง เดชโหมด หมู่ที่ 4

        400,000.00 งบเทศบาล

5 โครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนในต าบลดอนขมิ น         200,000.00 งบเทศบาล

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอึ่งไพร หมู่ที่ 5           89,200.00 งบเทศบาล

7
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโรงหล่อ ช่วงที่ 2    
หมู่ที่ 3

        208,000.00 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทวรักษ์ หมู่ที่ 3         260,000.00 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

9
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายบุญ แก้วแดง 
หมู่ที่ 4

        338,000.00 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

10 โครงการติดตั งระบบไฟฟ้าส่องสวา่งสาธารณะ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 9         696,000.00 งบกองทุนไฟฟ้า

11 โครงการขยายเขตท่อเมนประปาภายใน หมู่ที่ 2           19,000.00 งบเทศบาล

12
โครงการขยายเขตท่อเมนประปา ภายในหมู่บ้านรุ่งเรือง ซอย 11 
หมู่ที่ 1

          13,300.00 งบเทศบาล

13
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์การเรียนรู้ชุมชน    
 หมู่ที่ 5

        332,000.00 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

14
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Overrlay สายบ้าน
ดอนขมิ น หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อต าบลท่าผา

      1,526,000.00 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

6,230,500.00 -
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รายงานตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  เทศบาลต าบลดอนขมิ้น

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( 1 ตลุาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 )

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

โครงการ/กิจกรรม

รวมทั้งสิ้น  14  โครงการ



งบประมาณ (บาท) ที่มาของงบประมาณ

1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ปีใหม่,สงกรานต์ ) 6,000.00 งบเทศบาล

2 เงินอุดหนุนการบริหารอ านวยการศูนย์ปฏบิัติการร่วมฯ 30,000.00 งบเทศบาล

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 273,400.00 เงินอุดหนุน

4 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอนฯลฯ 45,900.00 เงินอุดหนุน

5 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 3,500.00 เงินอุดหนุน

6 ค่าอาหารเสริม (นม) 159,838.84 เงินอุดหนุน

7 อุดหนุนอาหารกลางวนัให้แก่นักเรียนโรงเรียนวดัดอนขมิ น         249,000.00 เงินอุดหนุน

8 ค่าจ้างส ารวจข้อมูลสัตว์ 4,500.00 เงินอุดหนุน

9 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 61,333.10 งบเทศบาล

10 โครงการสัตวป์ลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบ้า 60,000.00 เงินอุดหนุน

11 โครงการพัฒนาศักยภาพชีวติผู้สูงอายุ 575,990.00 งบเทศบาล

12 โครงการจัดตั งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวติและส่งเสริมอาชีพ 635,291.20
งบพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนูษย์

13 อุดหนุนให้กับชุมชน/คณะกรรมการหมู่บ้าน 100,000.00 เงินอุดหนุน

14 เงินสมทบทุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน่หรือพื นที่ 80,000.00 งบเทศบาล

15 เงินสมทบกองทุนสวสัดิการชุมชน 20,000.00 งบเทศบาล

16 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต าบลดอนขมิ น 69,300.00 งบเทศบาล

17
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดแข่งขันกีฬาและการส่งกีฬาเข้าร่วม
แข่งขัน (ผู้สูงอาย)ุ

11,600.00 งบเทศบาล

18 เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ 2,526,700.00 เงินอุดหนุน

19 เบียยังชีพคนพิการ 390,000.00 เงินอุดหนุน

20 เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000.00 เงินอุดหนุน

21 ส ารองจ่าย (กรณีเกิดสาธารณภยั เช่น น้าท่วม ภยัแล้ง วาตภยั ฯลฯ) 541,662.47 งบเทศบาล

5,874,015.61 -
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 2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสังคม

โครงการ/กิจกรรม

รวมทั้งสิ้น  21  โครงการ



งบประมาณ (บาท) ที่มาของงบประมาณ

1 - - -

- -

งบประมาณ (บาท) ที่มาของงบประมาณ

1 โครงการขุดลอกคลองส่งน  าสายบ้านหนองกกหมาก หมู่ที่ 5 5,500.00 งบเทศบาล

2 โครงการประกวดหน้าบ้าน น่ามอง 8,884.00 งบเทศบาล

3 โครงการปรับปรุงบ่อขยะ หมู่ที่ 5 250,000.00 งบเทศบาล

264,384.00

งบประมาณ (บาท) ที่มาของงบประมาณ

1 โครงการจัดงานวนัลอยกระทง 41,002.00 งบเทศบาล

41,002.00 -

งบประมาณ (บาท) ที่มาของงบประมาณ

1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั ง 133,161.50 งบเทศบาล

2 จัดซื อโต๊ะไม้ 16,200.00 งบเทศบาล

3 จัดซื อเก้าอี ส าหรับผู้บริหาร 3,500.00 งบเทศบาล

4 จัดซื อเก้าอี ส านักงาน 30,000.00 งบเทศบาล

5 จัดซื อเคร่ืองดูดฝุ่น 7,990.00 งบเทศบาล

6 จัดซื อไมค์โครโฟนไร้สายแบบคู่ 8,300.00 งบเทศบาล

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ
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โครงการ/กิจกรรม

รวมทั้งสิ้น  0  โครงการ

 4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม

รวมทั้งสิ้น  3  โครงการ

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม

รวมทั้งสิ้น  1  โครงการ

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม



งบประมาณ (บาท) ที่มาของงบประมาณ

7 จัดซื อกล้องวงจรพร้อมติดตั งภายในส านักงาน 60,000.00 งบเทศบาล

8 จัดซื อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 17,000.00 งบเทศบาล

9 ค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษา วจิัย ประเมินผล 18,000.00 งบเทศบาล

10 จัดซื อท่อสูบน  าแบบโซล่า 8,500.00 งบเทศบาล

11 จัดซื อพัดลมติดฝาผนัง ขนาด 18 นิ ว จ านวน 4 ตัว 7,160.00 งบเทศบาล

12 จัดซื อตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก 6,400.00 งบเทศบาล

13 จัดซื อเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 4,300.00 งบเทศบาล

14 ค่าช าระหนี เงินต้น 637,400.00 งบเทศบาล

15 ค่าช าระดอกเบี ย 95,398.23 งบเทศบาล

16 ค่าบ ารุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย 28,518.02 งบเทศบาล

17 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิน่ (กบท.) 528,000.00 งบเทศบาล

1,609,827.75 -
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6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม

รวมทั้งสิ้น  17  โครงการ

สรุปผลการพัฒนาประจ าปงีบประมาณ 2564 (1 ตลุาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

* รวมทัง้สิ้น  56 โครงการ   เปน็เงินงบประมาณทัง้สิ้น      14,019,729.36 บาท



เปรียบเทียบกับแผนพัฒนาท้องถิน่ ในปี พ.ศ. 2564 โดยแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้ดังตาราง

การน าแผนไปสู่
การปฏบิัติ

จ านวน
โครงการ

รอ้ยละ
จ านวน
โครงการ

รอ้ยละ รอ้ยละ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 14 17.95 14 25.00 100.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวติ 31 39.74 21 37.50 67.74

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 4 5.13 0 0.00 0.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 4 5.13 3 5.36 75.00

ส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนาศิลปะและวฒันธรรม 8 10.25 1 1.79 12.50

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 17 21.79 17 30.36 100.00

รวม 78 100 56 100 71.79

ได้มีการจัดโครงการ 6 ยุทธศาสตร์ ซ่ึงเมื่อพิจารณาการน าแผนพัฒนาท้องถิน่ไปสู่การปฏบิัติ ได้ดังนี้

          ร้อยละของการน าแผนพัฒนาสู่การปฏบิัติ  =  (56 x 100)/78

 =  71.79
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          จากตารางสรุปผลการเปรียบเทียบจากแผนพัฒนาท้องถิน่และผลการด าเนินงาน เทศบาลต าบลดอนขมิ้น

          จากผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2564 ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 เมื่อน ามา

สรปุการเปรยีบเทียบจากแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565

กับผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2564 ในแตล่ะยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
2564

ผลการด าเนินงาน
ปีงบประมาณ 2564



เปรียบเทียบกับแผนพัฒนาท้องถิน่ ในปี พ.ศ. 2564 โดยแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้ดังตาราง

การน าแผนไปสู่
การปฏบิัติ

จ านวน
โครงการ

รอ้ยละ
จ านวน
โครงการ

รอ้ยละ รอ้ยละ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 14 17.95 14 25.00 100.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวติ 31 39.74 21 37.50 67.74

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 4 5.13 0 0.00 0.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 4 5.13 3 5.36 75.00

ส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนาศิลปะและวฒันธรรม 8 10.25 1 1.79 12.50

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 17 21.79 17 30.36 100.00

รวม 78 100 56 100 71.79

ได้มีการจัดโครงการ 6 ยุทธศาสตร์ ซ่ึงเมื่อพิจารณาการน าแผนพัฒนาท้องถิน่ไปสู่การปฏบิัติ ได้ดังนี้

          ร้อยละของการน าแผนพัฒนาสู่การปฏบิัติ  =  (56 x 100)/78

 =  71.79

          จากตารางสรุปผลการเปรียบเทียบจากแผนพัฒนาท้องถิน่และผลการปฏบิัติงาน เทศบาลต าบลดอนขมิ้น
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          จากผลการปฏบิัติงานปีงบประมาณ 2564 ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 เมื่อน ามา

สรปุการเปรยีบเทียบจากแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565

กับผลการปฏบิัตงิานในปีงบประมาณ 2564 ในแตล่ะยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
2564

ผลการปฏบิัตงิาน
ปีงบประมาณ 2564


