


 



ค ำน ำ 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และ ข้อ ๓๐  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้ก าหนดให้มี
การด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้ บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่ างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๓)  ที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๒   

ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  จึงได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือรายงานและเสนอ
ความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีต าบลเหมืองใหม่ทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
รายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  สามารถ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

 
  
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ 



ส่วนที ่ ๑ 
บทน ำ 

 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒  

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการ
วางแผน  การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากร
จ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้ำที่จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่
สามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการ
วางแผนมีความส 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) เพ่ือตัดสินใจเลือก

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่
เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตำม” จึงเป็นเครื่องมือ
ส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า 
ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร  เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการ
ปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   
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การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของโครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่ “กำรติดตำม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูก
ออกแบบมา เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และ
ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการ
ด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์
หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบ
ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จาก
โครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน 
(cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการ
ต่างๆ  การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการ
เข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และ
การเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวาง
ระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง  จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทาง
ปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ  
เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่
อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท า
รายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจ านวนหนึ่ง
ที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน
สูงสุดในส่วนของ “กำรประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม 
เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่ง
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มี
การปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  
น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามี
ความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็น
ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผล
ยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม   
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ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่ นจะไปในทิศทางใด   
จะด าเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น  
เพราะว่าการด าเนินการใดๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่
วางแผนไว้แล้วและท่ีได้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็
ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภา
ท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอก
ถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่ง
เกิดจากกระบวนการวางแผน  ซี่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  

จากเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ จึงต้องการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ 
๒๘ ,๒๙ และ  ขอ้ ๓๐  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการ  

(๑) ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง 
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ 
วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี    

 

๑. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    ไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น 
(อ่ืน ๆ ถ้ามี) สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึง
เป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
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  ๑.๑ ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้
หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  ๑.๒ ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบ
ดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  ๑.๓ ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มี
ปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๑.๔ ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ หรือไม่ ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
   
๒. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  ๒.๑ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  ๒.๒ เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
สภาพผลการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  ๒.๓ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ 
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๒.๔ เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  ๒.๕ เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/ผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบล..../
ชุมชน.....หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  ๒.๓ เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในแต่ละปีงบประมาณ  



- ๕ - 
 
๓. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 

ขั้นตอนที่ ๑   
แต่ งตั้ งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๒๘  ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย  

๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก    

หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมนผล

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

ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๖๑  ข้อ ๒๙ (๓)    
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ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น

ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  
 
๔. เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ 
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
     ๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
     ๒) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) 
สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความ
ต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 

 ๓) ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดย
ผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการ
ติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 

 
๕. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 

๕.๑ ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  

๕.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่น
และการด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่าง
ทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

 ๕.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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๕.๔ สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพ

ปัญหาต่าง ๆ ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็น
จริง ท าให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรต่าง ๆ 

๕.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและ
รับผิดชอบโครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

๕.๖ การวินิจฉัย สั่งการ นายกเทศมนตรี ปลัด/ ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
เทศบาลต าบลเหมืองใหม่สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่น
ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ 
ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนได้  

๕.๗ ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลต าบลเหมืองใหม่แต่ละคน แต่ละส านัก/
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายของ
เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

๕.๘ สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
เหมืองใหม ่
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ส่วนที ่ ๒ 
กำรติดตำมและประเมนิผล 

 
๑. สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผล ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ 
    ๑.๑ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่น 

๑.๑.๑  วิสัยทัศน์  (Vision) 
“คิดกว้าง  มองไกล  ใกล้ชิดเหมือนญาติ  อุทิศเวลา  พัฒนาท้องถิ่น” 

๑.๑.๒  ยุทธศำสตร์ 
ยุทธศำสตร์ที่  ๑  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แนวทางการพัฒนา 

  ๑.  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพื้นฐานและการจัดท าผังเมือง 
ยุทธศำสตร์ที่  ๒  กำรส่งเสริมเศรษฐกิจยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 

  ๑.  การส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 
ยุทธศำสตร์ที่  ๓  กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง 
แนวทางการพัฒนา 

  ๑.  การส่งเสริมการศึกษา  กีฬา  และนันทนาการ 
  ๒.  การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย 
  ๓.  การส่งเสริมสวัสดิการสังคมและชุมชนเข้มแข็ง 

ยุทธศำสตร์ที่  ๔  กำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 

  ๑.  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๒.  การบริหารจัดการ  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศำสตร์ที่  ๕  กำรจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
แนวทางการพัฒนา 

  ๑.  การบริหารจัดการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย  ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
  ๒.  การส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนและสังคม 

ยุทธศำสตร์ที่  ๖  กำรส่งเสริมศำสนำ  ศิลปวัฒนธรรม  จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนา 
  ๑.  สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี 
  ๒.  สนับสนุนและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศำสตร์ที่  ๗  กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 
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แนวทางการพัฒนา 

  ๑.  การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
  ๒.  การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ยุทธศำสตร์ที่  ๘  กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
แนวทางการพัฒนา 

  ๑.  การส่งเสริมสนับสนุนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยและกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
  ๒.  การปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
  *  งานบริหารบุคลากรท้องถิ่น 
  *  งานบริหารทั่วไปของหน่วยงาน 
  *  งานปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ  เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 
  *  งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการด าเนินงานของท้องถิ่น 

๑.๑.๓ พันธกิจ   (Mission)  
  ๑.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ทั้งด้านสุขภาพอนามัย  สิ่งแวดล้อม  ความอบอุ่น
ในครอบครัว  ความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ลดปัญหาด้านยาเสพติดและปัญหาอิทธิพล 
  ๒.  ส่งเสริมและสร้างศักยภาพด้านการศึกษา  การกีฬาและการเรียนรู้สู่ประชาชนให้มีทักษะ
ความสามารถในการประกอบอาชีพ  และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน 
  ๓.  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  การคมนาคม  ทั้งทางบก  ทางน้ า  ให้มีมาตรฐาน 
  ๔.  พัฒนาด้านเศรษฐกิจ  เร่งแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยเศรษฐกิจแบบพอเพียง  เร่ง
กระจายรายได้สู่ระบบเศรษฐกิจชุมชน  ส่งเสริมและให้ความรู้ในการประกอบอาชีพให้สามารถแข่งขันได้ 
  ๕.  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  และจัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่  เพื่อเพ่ิม
ศักยภาพและขยายโอกาสด้านการท่องเที่ยว 

๑.๑.๔ จุดมุ่งหมำยในกำรพัฒนำ 
  จากการก าหนดพันธกิจ  เพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  
โดยได้ก าหนดจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ  ดังนี้ 
  ๑.  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพ้ืนฐาน  ให้มาตรฐานและ
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
  ๒.  ส่งเสริมการสร้างงาน  สร้างอาชีพ  เพ่ิมรายได้  ลดรายจ่าย  ขยายโอกาส  บนพื้นฐาน
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๓.  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เพียงพอ
และท่ัวถึง 
  ๔.  ส่งเสริม  สนับสนุน  สร้างโอกาสทางการศึกษาการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
  ๕.  เสริมสร้างสุขภาพอนามัยให้แก่ประชาชน  จัดให้มีระบบการบริการสาธารณสุขอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 
  ๖.  รณรงค์สร้างจิตส านึกให้แก่ประชาชน  ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แก้ไขฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมด้วยการประสานองค์ความรู้ระหว่างวิทยาการสมัยใหม่และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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  ๗.  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดระเบียบสังคม  การป้องกันแก้ไขปัญหาสังคม  ปัญหายาเสพติด 
  ๘.  ส่งเสริม  สนับสนุน  สืบสาน  อนุรักษ์  เผยแพร่  และด ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๙.  พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  เชิงเกษตร  และเชิงวัฒนธรรม  เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนและท้องถิ่น  ในการดูแลจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว 
  ๑๐.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
  ๑๑.  ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและบริหารจัดการ
ท้องถิ่น 

๑.๒ โครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
โครงกำรที่ปรำกฏอยู่ในแผน และจ ำนวนโครงกำรที่ได้ปฏิบัติ ปีงบประมำณ ๒๕๖๔ 

จ ำนวนโครงกำร 
ที่ปรำกฏอยู่ในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔ (และที่
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง)  

ที่ปรำกฏอยู่ใน 
เทศบัญญัติ /โอน/จ่ำยขำดเงินสะสม 

คิดเป็นร้อยละของโครงกำรที่
ปรำกฏในแผนฯ 

๑๑๐ ๔๖ ๔๑.๘๒ 

 

๑.๓ ผลกำรด ำเนินงำนตำมงบประมำณที่ได้รับ  
จ ำนวนโครงกำร 

ที่เสร็จ 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำร 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
จ ำนวนโครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

๒๑ ๔๖.๖๗ ๒ ๔.๔๔ ๒๒ ๔๘.๘๙ ๔๕ ๑๐๐ 
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กำรติดตำมประเมินผลโครงกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ 
จำกเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เทศบำลต ำบลเหมืองใหม่  อ ำเภออัมพวำ  จังหวัดสมุทรสงครำม 
 

ยุทธศำสตร์ที่  ๑  ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ

ที่ต้ังไว้ (บำท) 
งบประมำณที่
เบิกจ่ำย (บำท) 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

หมำยเหตุ 

๑ โครงการประเมินผลผังเมืองรวม
เมืองอัมพวาจังหวัด
สมุทรสงคราม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) 

๑๘๑,๐๐๐ -    อ าเภออัมพวา 
ไม่ด าเนินการ

ขอรับการ
สนับสนุน

งบประมาณ 
๒ โครงการติดตั้งประตูทางเข้า-

ออกส านักงานเทศบาลต าบล
เหมืองใหม ่

๕๐,๐๐๐ -    โอนเพิ่ม/กันเงิน 

๓ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี   
ซอยประชาร่วมใจ  ๓  หมู่ที่  ๒ 
ต าบลเหมืองใหม ่

๓๖๘,๕๐๐ -    โอนเพิ่ม/กันเงิน 

๔ โครงการเสรมิผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต  ถนนสายครู
เอื้อสุนทรสนาน หมู่ที่ ๗ เชื่อม
หมู่ที่ ๙ 

๑,๓๗๐,๐๐๐ ๑,๓๗๐,๐๐๐    กันเงิน ๖๓ 

๕ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังผิว
จราจรหินคลุก  เชื่อมซอยคลอง
ขนนท์แยกขวา 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐    กันเงิน ๖๓ 

รวม  ๕  โครงกำร/กิจกรรม ๒,๐๔๙,๕๐๐ ๑,๔๕๐,๐๐๐ ๒ โครงกำร ๒ โครงกำร ๑ โครงกำร  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



- ๑๒ – 
 

กำรติดตำมประเมินผลโครงกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ 
จำกเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เทศบำลต ำบลเหมืองใหม่  อ ำเภออัมพวำ  จังหวัดสมุทรสงครำม 
 

ยุทธศำสตร์ที่  ๒  ด้ำนกำรส่งเสริมเศรษฐกิจยั่งยืน 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ

ที่ต้ังไว้ (บำท) 
งบประมำณที่
เบิกจ่ำย (บำท) 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

หมำยเหตุ 

๑ โครงการปรับปรุงคณุภาพชีวิต
ตามพระราชด าร ิ

๑๐,๐๐๐ -    เนื่องจาก
สถานการณ ์

การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 

๒ โครงการส่งเสริมการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑๐,๐๐๐ -    เนื่องจาก
สถานการณ ์

การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 

๓ โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ ๑๕,๐๐๐ 
โอนเพิ่ม ๑๔,๒๕๐ 

๒๙,๒๕๐     

๔ โครงการส ารวจช่วยเหลือ
ป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

๑๐,๐๐๐ -    เนื่องจาก
สถานการณ ์

การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 

รวม  ๔  โครงกำร/กิจกรรม ๕๙,๒๕๐ ๒๙,๒๕๐ ๑ โครงกำร - ๓ โครงกำร  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑๓ – 
 

กำรติดตำมประเมินผลโครงกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ 
จำกเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เทศบำลต ำบลเหมืองใหม่  อ ำเภออัมพวำ  จังหวัดสมุทรสงครำม 
 

ยุทธศำสตร์ที่  ๓  ด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ

ที่ต้ังไว้ (บำท) 
งบประมำณที่
เบิกจ่ำย (บำท) 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

หมำยเหตุ 

๑ โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ ๕๐,๐๐๐ -    เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ

โรคโควดิ 
๒ โครงการรณรงค์เพื่อป้องกัน

และแก้ไขปญัหายาเสพติดแก่
เด็กและเยาวชน 

๒๐,๐๐๐ -    เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ

โรคโควดิ 
๓ โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษา 
๓๑๕,๐๐๐ ๓๑๕,๐๐๐     

๔ ค่าอาหารเสรมิ (นม) ๒๑๐,๘๐๐ ๒๑๐,๕๘๐.๔๔     
๕ อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน

สังกัด สพฐ. ในเขตพื้นท่ี 
๓๖๔,๐๐๐ ๓๒๒,๗๒๐     

๖ อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน  
ส าหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก รูปแบบที่ ๒ ที่อยู่ในเขต 
เทศบาล 

๕๙,๐๐๐ ๑๖,๓๐๐     

๗ ค่าใช้จ่ายการพัฒนาคร ู
ผู้ดูแลเด็ก/ผูดู้แลเด็กเล็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๔,๐๐๐ -    เนื่องจากกรม
ส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น
ไม่ได้จัดสรร

งบประมาณจึง
ไม่ได้ส่ง

บุคลากรเข้ารับ
การอบรม 

๘ อุดหนุนส าหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 

๓๑,๑๓๐ -     

 
 

 
 
 
 
 



- ๑๔ – 
 
ยุทธศำสตร์ที่  ๓  ด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง (ต่อ) 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ

ที่ต้ังไว้ (บำท) 
งบประมำณที่
เบิกจ่ำย (บำท) 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

หมำยเหตุ 

๙ โครงการทุนการศึกษาและการ
ให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่
จ าเป็นในการศึกษา 

๒๐,๐๐๐ -     

๑๐ โครงการจดัหาครูเพื่อแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนคร ู

๕๔,๐๐๐ -    อัตราครูและ
นักเรียนเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่  
กคศ. ก าหนด 

จึงไม่ขาดแคลน
อัตราคร ู

๑๑ ค่าใช้จ่ายส าหรับส ารวจข้อมูล
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว ์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค   
คนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบ้า  
ตามปณิธานศาสตราจารย ์
ดร.สมเดจ็พระเจ้านางเธอ   
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารี  กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตตยิราชนาร ี

๕,๐๐๐ ไม่ใช้
งบประมาณ 

    

๑๒ โครงการสัตว์ปลอดโรค   
คนปลอดภยั  จากโรคพิษสุนัข
บ้า  ตามปณิธานศาสตราจารย ์
ดร.สมเดจ็พระเจ้านางเธอ  เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลยัลักษณ์  อัคร
ราชกุมารี  กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตตยิราชนาร ี

๒๖,๐๐๐ ๒๔,๓๙๘     

๑๓ โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

๑๐๐,๐๐๐ -    เนื่องจากชุมชน
ไม่ประสงค์เข้า

ร่วมด าเนิน
โครงการ 

๑๔ โครงการป้องกันและระงับ
โรคตดิต่อ 

๑๐,๐๐๐ ไม่ใช้
งบประมาณ 

    

๑๕ อบรมสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ๒๐,๐๐๐ -    ไม่มผีู้สมัครเข้า
ร่วมโครงการ 

 
 
 
 
 
 



- ๑๕ – 
 
ยุทธศำสตร์ที่  ๓  ด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง (ต่อ) 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ

ที่ต้ังไว้ (บำท) 
งบประมำณที่
เบิกจ่ำย (บำท) 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

หมำยเหตุ 

๑๖ โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว
ในชุมชน 

๒๐,๐๐๐ -    เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ

โรคโควดิ 
๑๗ โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและ

เยาวชน 
๑๐,๐๐๐ -    เนื่องจาก

สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ

โรคโควดิ 
๑๘ โครงการแข่งขันกีฬา

นันทนาการชุมชนรู้รักสามัคค ี
๑๐,๐๐๐ -    เนื่องจาก

สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ

โรคโควดิ 
๑๙ เงินสมทบระบบหลักประกัน

สุขภาพ 
๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐     

๒๐ เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ ๕,๔๐๐,๐๐๐ ๔,๖๑๒,๘๐๐     
๒๑ เบี้ยยังชีพคนพิการ ๘๕๐,๐๐๐ ๗๒๓,๘๐๐     
๒๒ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ ๕,๐๐๐ -    เนื่องจากในเขต

เทศบาลไม่มี
ผู้ป่วยเอดส ์

รวม  ๒๒ โครงกำร/กิจกรรม ๗,๕๘๓,๙๓๐ ๖,๒๗๕,๕๙๘ ๙ โครงกำร - ๑๒โครงกำร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๖ – 
 

กำรติดตำมประเมินผลโครงกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ 
จำกเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เทศบำลต ำบลเหมืองใหม่  อ ำเภออัมพวำ  จังหวัดสมุทรสงครำม 
 

ยุทธศำสตร์ที่  ๔  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ

ทีต้ั่งไว้ (บำท) 
งบประมำณที่
เบิกจ่ำย (บำท) 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

หมำยเหตุ 

๑ โครงการคลองสวยน้ าใส ๕,๐๐๐ ไม่ใช้
งบประมาณ 

    

๒ โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑๐,๐๐๐ -    เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ

โรคโควดิ 
๓ โครงการรณรงค์การคดัแยก

ขยะมูลฝอย 
๑๐,๐๐๐ ไม่ใช้

งบประมาณ 
    

รวม  ๓ โครงกำร/กิจกรรม ๒๕,๐๐๐ - ๒ โครงกำร - ๑ โครงกำร  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



- ๑๗ – 
 

กำรติดตำมประเมินผลโครงกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ 
จำกเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เทศบำลต ำบลเหมืองใหม่  อ ำเภออัมพวำ  จังหวัดสมุทรสงครำม 
 

ยุทธศำสตร์ที่  ๕  ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน  สังคมและรักษำควำมสงบเรียบร้อย 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ

ที่ต้ังไว้ (บำท) 
งบประมำณที่
เบิกจ่ำย (บำท) 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

หมำยเหตุ 

๑ โครงการรณรงค์ต่อต้าน 
ยาเสพตดิ 

๒๐,๐๐๐ ไม่ใช้
งบประมาณ 

    

๒ โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 

๒๐,๐๐๐ ๑๖,๖๔๐     

๓ โครงการเผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

 

๒๐,๐๐๐ ไม่ใช้
งบประมาณ 

    

๔ โครงการฝึกอบรมทบทวน 
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าเทศบาลต าบล 
เหมืองใหม ่

๖๐,๐๐๐ -    เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ

โรคโควดิ 
รวม  ๔ โครงกำร/กิจกรรม ๑๐๐,๐๐๐ ๑๖,๖๔๐ ๓ โครงกำร - ๑ โครงกำร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



- ๑๘ – 
 

กำรติดตำมประเมินผลโครงกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ 
จำกเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เทศบำลต ำบลเหมืองใหม่  อ ำเภออัมพวำ  จังหวัดสมุทรสงครำม 
 

ยุทธศำสตร์ที่  ๖  ด้ำนกำรส่งเสริมศำสนำ  ศิลปวัฒนธรรม  จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ

ที่ต้ังไว้ (บำท) 
งบประมำณที่
เบิกจ่ำย (บำท) 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

หมำยเหตุ 

๑ โครงการจดังานพิธีทางศาสนา ๕,๐๐๐ ไม่ใช้
งบประมาณ 

    

๒ โครงการจดังานประเพณไีทย ๕,๐๐๐ ไม่ใช้
งบประมาณ 

    

รวม  ๒ โครงกำร/กิจกรรม ๑๐,๐๐๐ - ๒ โครงกำร - -  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



- ๑๙ – 
 

กำรติดตำมประเมินผลโครงกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ 
จำกเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เทศบำลต ำบลเหมืองใหม่  อ ำเภออัมพวำ  จังหวัดสมุทรสงครำม 
 

ยุทธศำสตร์ที่  ๘  ด้ำนกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ

ที่ต้ังไว้ (บำท) 
งบประมำณที่
เบิกจ่ำย (บำท) 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

หมำยเหตุ 

๑ โครงการเสรมิสร้างความรู้
เกี่ยวกับประชาธิปไตยการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

๑๕,๐๐๐ -    เนื่องจาก
สถานการณ ์

การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 

๒ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ๓๐๐,๐๐๐ ๒๑๐,๖๐๙     
๓ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู

งานบุคลากรท้องถิ่น 
๑๓๘,๐๐๐ -    เนื่องจาก

สถานการณ ์
การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 

๔ โครงการส่งเสริมคณุธรรมและ
จริยธรรมและเสรมิสรา้งองค์
ความรู้ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต 

๒๒,๘๕๐ -    เนื่องจาก
สถานการณ ์

การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 

๕ โครงการประชุมประชาคม
ท้องถิ่นเพื่อการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นและการจดั
ประชุมรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน 

๑๐,๐๐๐ ไม่ใช้
งบประมาณ 

    

๖ โครงการจ้างเหมาส ารวจข้อมลู
ภาคสนามเพื่อปรับปรุงการ
จัดท าบัญชีรายการที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง 

๑๐๐,๐๐๐ -    เนื่องจาก
สถานการณ ์

การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 

รวม  ๖ โครงกำร/กิจกรรม ๕๘๕,๘๕๐ ๒๑๐,๖๐๙ ๒ โครงกำร - ๔ โครงกำร  
 

 

 

 

 
 
 
 



- ๒๐ – 
 

ครุภัณฑ์  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ

ที่ต้ังไว้ (บำท) 
งบประมำณที่
เบิกจ่ำย (บำท) 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

หมำยเหตุ 

๑ เครื่องเลื่อยโซ่ยนต ์ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐     
รวม  ๑ โครงกำร/กิจกรรม ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑ โครงกำร - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



- ๒๑ – 
 

ส่วนที่  ๓ 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
๑. สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในภำพรวม 
  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔  โดยสรุปผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  ดังนี้ 
  ยุทธศำสตร์ที่  ๑  ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  จ ำนวน  ๕  โครงกำร 
  โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน  ๒ โครงการ 
  โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  จ านวน  ๒ โครงการ 
  โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน  ๑ โครงการ 
    ระดับควำมส ำเร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๑ 

ยุทธศำสตร์ที่  ๒  ด้ำนกำรส่งเสริมเศรษฐกิจยั่งยืน  จ ำนวน  ๔  โครงกำร 
  โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน  ๑ โครงการ 
  โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  จ านวน  - โครงการ 
  โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน  ๓ โครงการ 
    ระดับควำมส ำเร็จ คิดเป็นร้อยละ ๘.๘๙ 

ยุทธศำสตร์ที่  ๓  ด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง  จ ำนวน ๒๑ โครงกำร 
  โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน  ๙ โครงการ 
  โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  จ านวน  - โครงการ 
  โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน  ๑๒ โครงการ 
    ระดับควำมส ำเร็จ คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๖๗ 

ยุทธศำสตร์ที่  ๔  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ 
  สิ่งแวดล้อม  จ ำนวน  ๓  โครงกำร 

  โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน  ๒ โครงการ 
  โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  จ านวน  - โครงการ 
  โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน  ๑ โครงการ 
    ระดับควำมส ำเร็จ คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๗ 

ยุทธศำสตร์ที่  ๕  ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน  สังคมและรักษำควำมสงบเรียบร้อย   
  จ ำนวน  ๔  โครงกำร 

  โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน  ๓ โครงการ 
  โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  จ านวน  - โครงการ 
  โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน  ๑ โครงการ 
    ระดับควำมส ำเร็จ คิดเป็นร้อยละ ๘.๘๙ 

 



- ๒๒ – 

ยุทธศำสตร์ที่  ๖  ด้ำนกำรส่งเสริมศำสนำ  ศิลปวัฒนธรรม  จำรีตประเพณีและ 
  ภูมิปัญญำท้องถิ่น  จ ำนวน  ๒  โครงกำร 

  โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน  ๒ โครงการ 
  โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  จ านวน  - โครงการ 
  โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน  - โครงการ 
    ระดับควำมส ำเร็จ คิดเป็นร้อยละ ๔.๔๔ 

ยุทธศำสตร์ที่  ๘  ด้ำนกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี  จ ำนวน  ๖  โครงกำร 
  โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน  ๒ โครงการ 
  โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  จ านวน  - โครงการ 
  โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน  ๔ โครงการ 
    ระดับควำมส ำเร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๓ 

๒. สถิติรวมระดับควำมส ำเร็จของโครงกำรตำมยุทธศำสตร์ในภำพรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๓ – 
๓. ปัญหำ  อุปสรรค 
 ๑.  เนื่องจากในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลเหมืองใหม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโร
นา ๒๐๑๙  เป็นจ านวนมาก  จังหวัดสมุทรสงครามจึงมีมาตรการการป้องกันโรคระบาดดังกล่าว  จึงมีผลท าให้
เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ต้องงดการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ลักษณะเป็นการรวมคนเป็นจ านวนมาก  หรือเสี่ยงต่อ
การแพร่ระบาดของโรค  ท าให้ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายที่ลดลง   
 ๒.  ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน  ท าให้บางครั้งต้องมีการโอนเงินงบประมาณเพ่ิม  และยัง
ต้องแก้ไขแผนการใช้จ่ายเงิน  ท าให้เป็นการเพิ่มขั้นตอนในการด าเนินงาน 
 ๓.  ระยะเวลาด าเนินการไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
 ๔.  ไม่สามารถด าเนินโครงการด้านช่างได้เนื่องจากขาดบุคลาการด้านช่าง 
 
๔. ข้อเสนอแนะ 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ได้เสนอแนะข้อคิดเห็นไว้ดังนี้ 
 ๑)  เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ได้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงให้
เป็นตามมาตรการอยู่เสมอ  และได้ก าหนดยุทธศาสตร์  การวางแผน  การด าเนินงาน  และการใช้จ่าย
งบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้น  เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

๒)  การใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินการจริง  ควรให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ตั้งไว้และให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  และควรมีการวางแผนและประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการให้ใกล้เคียงกับการ
ด าเนินการจริง 
 ๓)  ควรด าเนินโครงการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดตามแผนการด าเนินงาน  เพ่ือมิให้เกิดความ
ล่าช้าในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณและเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
 ๔)  ควรด าเนินการสรรหาบุคลากรด้านช่างให้เร็วที่สุด  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
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