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คํานํา 

 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน                   

ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  หมวด 6 ขอ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ขอ 13 และขอ 14 ไดกําหนดใหมีการดําเนนิการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา
มีหนาที่ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงาน
ผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหาร
ทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งคร้ังภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป     

  เพื่อใหเปนไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตํ าบลสามเงา จึงไดดํ า เ นินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
ตําบลสามเงา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  (รอบ 6 เดือน  ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง  
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563) ข้ึนเพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ไดจากการติดตามใหนายกเทศมนตรีทราบ 
คณะกรรมการหวังวารายงานผลการติดตามฉบับน้ีจะสามารถเปนประโยชนอยางย่ิงในการพัฒนาเทศบาล และ
สามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนได และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
 
 
                                                                                                                      

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลสามเงา 
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สวนท่ี 1  
บทนํา 

 
1. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 
 
              การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เปนเครื่องมือที่จําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพ  
ของโครงการที่ดําเนินการอยู โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให 
ขอมูลปอนกลับเก่ียวกับการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ปญหาที่กําลังเผชิญอยู ประสิทธิภาพของวิธีการ 
ดําเนินงานใหลุลวง คาใชจายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกวาที่กําหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการ/ 
กิจกรรมไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาที่ควรจะเปน เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการ
ดําเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงาน
กลุมเปาหมาย ที่ไดรับประโยชนจากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดําเนินงานใน
ระหวางที่กําลังดําเนินการหรือภายหลังที่การดําเนินการสําเร็จเสร็จสิ้นไปแลว ซึ่งการประเมินผลเปนสิ่งจําเปน
เชนเดียวกับการ ติดตามการประเมินผลแผนงานจะเปนการบงชี้วาแผนงานท่ีกําหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม 
อยางไร อันเปนตัวชี้วัดวาแผนงานท่ีไดดําเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร นําไปสูความสําเร็จตามแผนงาน
ที่กําหนดไวหรือไม ซึ่งผลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลถือวาเปนขอมูลยอนกลับท่ีสามารถนาไปใชในการ
ปรบัปรุง และตัดสินใจในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป  
 

2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล  

            2.1 เพ่ือใหการติดตามการประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนตอประชาชน และ
สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี  
                2.2 เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว  
            2.3 เพ่ือรูถึงความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลสามเงา  และแกไขไดตรง
กับปญหาที่เกิดขึ้น 

                2.4 เพ่ือใชเปนขอแนะนําผูบริหารในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินหาปตอไป  

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล  

          การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลสามเงา จะตองดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ดังนี้  

          ขั้นตอนที่ 1 แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ 28 ดังน้ี ใหผูบริหารผ
ทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย  
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          1) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน 
          2) ผูแทนประชาคมทองถ่ินที่ประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
          3) ผูแทนหนวยงานที่เก่ียวของที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
          4) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
          5) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
              โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง
คนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ   กรรมการตามขอ 28 ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและ
อาจไดรับการคัดเลือกอีกได  
 
          ข้ันตอนที่ 2  
           1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2548 ขอ 29 ดังน้ี  
               - กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
               - ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
           2) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2559  ขอ 13 ใหรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ 
ผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ัง 
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับ 
แตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน  
 

         ขั้นตอนท่ี 3 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ขอ 14 ใหผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมกับประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 

              4.1) แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของ เทศบาลตําบลสามเงา ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ 28 โดยมีภาคประชาชนเขา
มามีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการติดตาม  
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              4.2) การบันทึกขอมูลในแบบรายงาน ดังน้ี 
                   แบบที่ 1 การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
                   แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลสามเงา 
                   แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร  
               4.3) การติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan (www.dla.go.th) และ การติดตามและ 
ประเมินผลดวยระบบ e-laas (www.dla.go.th)  
 

5. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล  

              ผูบริหารเทศบาลตําบลสามเงาใชการติดตามและประเมินผลเปนประโยชนตอการบริหารงานได 
ดังน้ี  
              5.1 จัดสรรทรัพยากรของเทศบาลตําบลสามเงา สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผล
วากิจกรรมใดไดใชทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและเพียงพอตอความตองการของ
ประชาชนหรือไม  
              5.2  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน การประเมินผลจะแสดงใหเห็นถึงการ 
ปฏิบัติงานของสวนตางๆ วาเปนไปตามเปาหมายตัวชี้วัดที่ผูบริหารกําหนดไวหรือไม  
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สวนท่ี 2 
วิสัยทัศน ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

1.วิสัยทัศน (Vision)  

“ เทศบาลนาอยูสูเศรษฐกิจพอเพียง ” 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลสามเงา  

                 การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลสามเงา โดยการวิเคราะห ปจจัย
สภาพแวดลอมภายนอกและภายในองคกร เพ่ือชวยในการกําหนดจุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 
โอกาส (Opportunity) และอุปสรรคหรือภัยคุกคาม (Threat) เพ่ือนําผลการวิเคราะหไปกําหนด กลยุทธการ
ทํางาน นําไปสูการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตรและแนวทางการวิเคราะห SWOT ไดยุทธศาสตรการ
พัฒนา 6 ดาน ดังนี้  
                1.) ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
                2.) ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                3.) ดานการสรางความเขมแข็งชุมชน 
                4.) ดานอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
                5.) ดานอนุรกัษศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
                6.) ดานการบริหารบานเมืองที่ดี 
 
3. เปาประสงค 
               1.) ประชาชนไดรับบริการดานสาธารณูปโภคสาธารณูปการอยางทั่วถึง 
                2.) ประชาชนมีรายได สุขภาพแข็งแรง ไดรับการศกึษา  และมีความสุข 
                3.) ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา ชุมชนมีความเขมแข็ง 
                4.) ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สมดุลและย่ังยืน  
                5.) ใชศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน  เพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 
                6.) การบริหารงานมีสวนรวม โปรงใส ตรวจสอบไดและมีความรวมมือกับหนวยงาน องคกรอื่น 
 
4. ตัวชี้วัด 
              1. ประชาชนรอยละ 80  ของครัวเรือน ที่ไดรับบริการดานสาธารณูปโภค 
              2. ประชาชนรอยละ 80 ของครัวเรือน มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีรายไดสุขภาพแข็งแรง ไดรับการศึกษา 
                  และมีความสุข 
              3. ชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนมีความเขมแข็ง 10 ชุมชน 
              4. ไมมีการแพรระบาดของยาเสพติด 
              5. มีการดาํเนินชีวิตโดยปฏิบัติตามศิลปะ  ประเพณีวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ิน 
              6. มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาล 



๕ 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินหาป ของเทศบาลตําบลสามเงา ประจําปงบประมาณ 2563                                         
รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2562 - เดอืนมีนาคม 2563) 

 
 

 
5. กลยุทธ 
             1. พัฒนาถนน ทอระบายน้ํา และผังเมือง 
              2. บรหิารจัดการน้ําและไฟฟา 
              3. ชีวิตดีมีความสุข 
              4. สุขภาพแข็งแรง 
              5. ปองกันและแกไขปญหาชุมชน 
              6. สงเสริมการมีสวนรวม 
              7. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
              8. กําจัดขยะมูลฝอย 
              9. สงเสริมและอนุรักษศิลปะศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
              10. บริหารจัดการองคกร 
              11. บูรณาการรวมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินหาป ของเทศบาลตําบลสามเงา ประจําปงบประมาณ 2563                                         
รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2562 - เดอืนมีนาคม 2563) 

 
 

สวนท่ี 3 
การติดตามและประเมินผล 

                เทศบาลตําบลสามเงา ไดดําเนินการเพื่อตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลสามเงา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2563) 
โดยเก็บขอมูลการดําเนินงานตามโครงการตาง ๆ ของทุกสวนราชการ ทั้งขอมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการ
รายงานผลการดําเนินงานตอผูบริหาร และนํามาสรปุเปนภาพรวมของการดําเนินงานของเทศบาลสามเงาดังนี้ 

แบบท่ี 1 แบบกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
ประเด็นการประเมิน มีการ

ดําเนินงาน 
ไมมีการ

ดําเนินงาน 
สวนท่ี 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน    
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถน    

3. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ    
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน    
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน    
6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแบบ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  

  

สวนท่ี 2 การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น    
7. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคญัของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล    
8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน    
9. มีการกําหนดวิสัยทัศฯและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินทีส่อดคลองกับ 
ศักยภาพของทองถ่ิน  

  

10. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินที่สอดคลองกับ 
ยุทธศาสตรจังหวัด  

  

11. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา    
12. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินหาป ของเทศบาลตําบลสามเงา ประจําปงบประมาณ 2563                                         
รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2562 - เดอืนมีนาคม 2563) 

 
 

แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลสามเงา 
คําชี้แจง : เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของ องคกรปกครองสวนทองถ่ินภายใต
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจําปงบประมาณ 2563 โดยมีกําหนดระยะเวลาในการ
ติดตามและรายงานผลการดาํเนินงาน รอบ 6 เดือน ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2562– มีนาคม 2563 

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

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
1. ชื่อ เทศบาลตําบลสามเงา อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 

2. รายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน  ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 ) 
 
สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
ตารางแสดงยุทธศาสตรและจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผนและจํานวนโครงการท่ีไดดําเนินการ  
ประจําปงบประมาณ  2563 (ที่ไดดําเนินการในรอบ 6 เดือนแรก ระหวาง  เดือนตุลาคม  2562 -  
เดือนมีนาคม 2563) 
 
ที่ 

 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

โครงการ 
โครงการที่ 
ปรากฏใน

แผน 

โครงการท่ี 
ปรากฏใน 

เทศบัญญัติฯ 
ปงบประมาณ 

2563 

โครงการที่ 
ดําเนินการ 
ในรอบ 6 

เดือน 

คิดเปน
รอยละ 

1. โครงสรางพื้นฐาน 25 ๖ - 0.00 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิต 44 20 13 6๕.00 
3. การสรางความเขมแข็งชุมชน 20 11 4 36.36 
4. อนุรักษทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 11 5 1 20.00 
5. อนุรักษศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  

และภูมิปญญาทองถ่ิน 
6 4 1 25.00 

6. บริหารบานเมืองท่ีดี 21 8 3 37.5 

รวม 139 54 23 42.59 

(ขอมูลจาก ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและการประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น E-Plan) 



๘ 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิน่หาป ของเทศบาลตําบลสามเงา ประจําปงบประมาณ 2563                                         
รอบ 6 เดือน (เดือนตลุาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563) 

 
 

 

 

 

ตารางแสดงจํานวนงบประมาณของโครงการท่ีปรากฏอยูในแผนและงบประมาณของโครงการที่ดําเนินการ
ในปงบประมาณ 2563 แยกตามยทุธศาสตร 2563  

(ที่ไดดําเนินการในรอบ 6 เดือนแรก ระหวาง  เดือนตุลาคม  2562 - เดือนมีนาคม 2563) 
 
ที่ 

 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

ท่ีตั้งไว 
งบประมาณ 
ที่ดาํเนินการ 

ในรอบ 6 เดือน
แรก 

คิดเปนรอย
ละ 

1. โครงสรางพ้ืนฐาน 3,357,000 - 0.00 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิต 14,550,950   6,558,520.60  45.07 
3. การสรางความเขมแข็งชุมชน 1,446,000 158,399 10.95 
4. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม 590,000 4,080 0.69 
5. อนุรักษศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 
215,000 36,668 17.05 

6. การบริหารบานเมืองท่ีดี 535,600 63,433 11.84 

รวม 20,714,550 6,821,100.60 32.92 

       (ขอมูลจาก ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและการประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน E-Plan) 
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๓๗.๕

แผนภูมิแสดงรอยละของโครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ 2563 
ในรอบ 6 เดือนแรก ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิน่หาป ของเทศบาลตําบลสามเงา ประจําปงบประมาณ 2563                                         
รอบ 6 เดือน (เดือนตลุาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563) 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

งบประมาณในแผน

งบประมาณทีดาํเนินการ

 -

 5,000,000.00
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ยทุธศาสตรที์ 1 ยทุธศาสตรที์ 2 ยทุธศาสตรท์ ี3 ยทุธศาสตรท์ ี4 ยุทธศาสตรท์ ี5 ยทุธศาสตรที์ 6

แผนภูมิแสดงงบประมาณของโครงการที่ปรากฏอยูในแผน

และที่ดําเนินการในปงบประมาณ 2563 ในรอบ 6 เดือนแรก

ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563

งบประมาณในแผน งบประมาณทีดาํเนินการ
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รอยละของงบประมาณที่ดําเนินงานในปงบประมาณ 2562

แยกตามยุทธศาสตร

รอ้ยละ



๑๐ 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินหาป ของเทศบาลตําบลสามเงา ประจําปงบประมาณ 2563                                         
รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2562 - เดอืนมีนาคม 2563) 

 
 

รายละเอียดโครงการตามแผนพฒันาทองถิ่น ท่ีจะดําเนินงานในปงบประมาณ 2563  
และดําเนินการแลวในรอบ 6 เดือนแรก ระหวาง  เดือนตุลาคม  2562 - เดือนมีนาคม 2563 

แยกตามยุทธศาสตรดังตอไปนี้ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

ลําดับ แผนงานโครงการ งบประมาณ
ที่ต้ังไว 

งบประมาณ 
ที่ใช 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการ
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการบูรณะถนนสุขาภิบาล สาย 1 
(ริมนํ้า) 

977,000 - 977,000 อยูในขั้นตอนการ
หาผูรับจาง 

กองชาง 

2 โครงการบูรณะถนน คสล.ทางเขา
โรงเรียนสามเงาวิทยาคม  (ถนนดานขาง
โรงเรียนอนุบาลบานทาปุย) 

295,000 - 295,000 อยูในขั้นตอนการ
หาผูรับจาง 

กองชาง 

3 โครงการวางทอระบายนํ้า คลองหวย
หวาย หมู 5 

680,000 - 680,000 อยูในขั้นตอนการ
ทําสัญญา 

กองชาง 

4 โครงการวางทอระบายนํ้า คสล.หลัง
อาคารหองประชุมเทศบาลตําบลสามเงา 

240,000 - 240,000 อยูในขั้นตอนการ
ทําสัญญา 

กองชาง 

5 โครงการกอสรางโรงอาหารศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลสามเงา 

683,000 - 683,000 อยูในขั้นตอนการ
ทําสัญญา 

กองชาง 

๖ โครงการปรับปรุงถนนสุขาภิบาลซอย 7 
โดยขยายผิวจราจรเพ่ิม 

482,000 - 482,000 อยูในขั้นตอนการ
หาผูรับจาง 

กองชาง 

รวม 3,357,000 - 3,357,000   

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ลําดับ แผนงานโครงการ งบประมาณ
ที่ต้ังไว 

งบประมาณ 
ที่ใช 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการ
ดําเนินการ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการสงเคราะหเบ้ียยัง
ชีพผูสูงอายุ 

8,222,400 3,922,200 4,300,200 ดําเนินการ
แลว 

สํานักปลัด 

2 โครงการสงเคราะหเบ้ียยัง
ชีพผูพิการ 

2,784,000 1,180,000 1,604,000 ดําเนินการ
แลว 

สํานักปลัด 

3 โครงการสงเคราะหเบ้ียยัง
ชีพผูติดเช้ือเอดส 

72,000 38,500 33,500 ดําเนินการ
แลว 

สํานักปลัด 

4 โครงการสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ (สปสช.) 

120,000 120,000 - ดําเนินการ
แลว 

กองสาธารณสุขฯ 

5 โครงการอาหารเสริมนม 820,000 204,769.60 448,309.82 ดําเนินการ
แลว 

กองการศึกษา 

6 โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ 

45,000 35,827 9,173 ดําเนินการ
แลว 

กองการศึกษา 

 



๑๑ 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินหาป ของเทศบาลตําบลสามเงา ประจําปงบประมาณ 2563                                         
รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2562 - เดอืนมีนาคม 2563) 

 
 

ลําดับ แผนงานโครงการ งบประมาณ
ที่ต้ังไว 

งบประมาณ 
ที่ใช 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการ
ดําเนินการ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

7 โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา (คา
สนับสนุนอาหารกลางวัน 
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลสามเงา) 

318,500 196,620 121,880 ดาํเนินการ
แลว 

กองการศึกษา 

8 โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา  

110,500 38,700 71,800 ดาํเนินการ
แลว 

กองการศึกษา 

 9 คาใชจายในการจัดการ 
ศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลสามเงา 

39,550 - 39,550 ยังไมได 
ดําเนินการ 

กองการศึกษา 

11 โครงการรณรงคปองกันโรค
ไขเลือดออกและโรคตดิตอท่ี
นําโดยแมลง  

40,000 - 40,000 ยังไมได 
ดําเนินการ 

กองสาธารณสขุฯ 

12 โครงการปองกันแกไขปญหา
เอดสและเพศสัมพันธแก
เยาวชน  

10,000 - 10,000 ยังไมได 
ดําเนินการ 

กองสาธารณสขุฯ 

13 โครงการรณรงคปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา 

63,000 29,600 33,400 ดําเนินการ
แลว 

กองสาธารณสขุฯ 

14 โครงการจัดแขงขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ 

150,000 100,119 49,881 ดาํเนินการ
แลว 

กองการศึกษา 

15 โครงการพัฒนาทักษะกีฬา
เพ่ือเด็กและเยาวชน 

10,000 - 10,000 ยังไมได
ดําเนินการ 

กองการศึกษา 

16 โครงการสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬากับหนวยงานอื่น 

10,000 - 10,000 ยังไมได
ดําเนินการ 

กองการศึกษา 

17 โครงการจัดการแขงขันกีฬา
เดือนหา 

85,000 59,685 25,315 ดําเนินการ
แลว 

กองการศึกษา 

18 โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขตเทศบาล 

1,440,000 612,520 827,480 ดําเนนิการ
แลว 

กองการศึกษา 

19 โครงการพระราชดําริท่ี
เก่ียวของกับงานสาธารณสุข 

200,000 - 200,000 ยังไมได
ดําเนินการ 

กองสาธารณสขุฯ 

20 โครงการอุดหนุนก่ิงกาชาด
อําเภอสามเงา 

20,000 - 20,000 ยังไมได
ดําเนินการ 

สํานักปลัด 

รวม 14,550,950 6,558,520.60 7,992,429.40   

 

 



๑๒ 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินหาป ของเทศบาลตําบลสามเงา ประจําปงบประมาณ 2563                                         
รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2562 - เดอืนมีนาคม 2563) 

 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางความเขมแข็งชุมชน 

ลําดับ แผนงานโครงการ งบประมาณ
ที่ต้ังไว 

งบประมาณ 
ที่ใช 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการ
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศบาลสาํคัญ 

10,000 2,074 7,926 ดําเนินการ
แลว 

สํานักปลัด 

2 โครงการกิจกรรมรณรงคตอตาน 
ยาเสพติด 

10,000 - 10,000 ยังไมได
ดําเนินการ 

กองสาธารณสขุฯ 

3 โครงการสนับสนุนการเรียนรูตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

20,000 - 20,000 ยังไมได
ดําเนินการ 

สํานักปลัด 

4 โครงการวันเยาวชนแหงชาติ 10,000 - 10,000 ยังไมได
ดําเนินการ 

สํานักปลัด 

5 โครงอบรมเพ่ิมศักยภาพและทัศน
ศึกษาดูงานของชุมชน 

300,000 - 300,000 ยังไมได
ดําเนินการ 

สํานักปลัด 

6  โครงการสงเสรมิอาชีพ 
 

30,000 - 30,000 ยังไมได
ดําเนินการ 

สํานักปลัด 

7 โครงการอบรมสิทธิคนพิการ 20,000 20,000 - ดําเนินการ
แลว 

สํานักปลัด 

8 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
ของเด็กและเยาวชน 

130,000 116,870 13,130 ดําเนินการ
แลว 

สํานักปลัด 

9 โครงการฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับ
กฎหมายสิทธิและหนาท่ีของสตรี 

20,000 19,455 545 ดาํเนินการ
แลว 

สํานักปลัด 

10 ติดต้ังระบบเสียงตามสายของเทศบาล
ตําบลสามเงา 

866,000 - 866,000 ยังไมได
ดําเนินการ 

สํานักปลัด 

11 อุดหนุนท่ีทําการอําเภอสามเงา
ดําเนินการปองกันและแกไขปญหา 
ยาเสพติด การจัดระเบียบสังคม และ
ภารกิจดานความ มั่นคงของภาครัฐ 

30,000 - 30,000 ยังไมได
ดําเนินการ 

สํานักปลัด 

รวม 1,446,000 178,399 1,267,601   

 

 

 

 

 

 



๑๓ 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินหาป ของเทศบาลตําบลสามเงา ประจําปงบประมาณ 2563                                         
รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2562 - เดอืนมีนาคม 2563) 

 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ลําดับ แผนงานโครงการ งบประมาณ
ที่ต้ังไว 

งบประมาณ 
ที่ใช 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการ
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ
อาคารศูนยผูสูงอายุ 

250,000 - 250,000 อยูในข้ันตอน
การทําสัญญา 

กองชาง 

2 โครงการอนุรักษสิงแวดลอม 30,000 - 30,000 ยังไมได
ดําเนินการ 

กองสาธารณสขุฯ 

3 โครงการเพ่ิมสวนหยอมสวนสาธารณะ
ใหกับชุมชน 

500,000 - 500,000 อยูในข้ันตอน
การหาผูรับ

จาง 

กองชาง  
สํานํานักปลัด 

4 โครงการปองกันและควบคุมไฟปา  5,000 4,080 920 ดําเนิน 
การแลว 

สํานักปลัด 

5 โครงการอุดหนุนที่ทําการ 
อําเภอสามเงาในปองกันและแกไข
ปญหาหมอกควัน 

30,000 - 30,000 ดาํเนิน 
การแลว 

สํานักปลัด 

รวม 590,000 4,080 585,920   

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 5 อนุรักษศลิปะ ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

ลําดับ แผนงานโครงการ งบประมาณ
ที่ต้ังไว 

งบประมาณ 
ที่ใช 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการ
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการสงเสริมและอนุรักษประเพณี
ลอยกระทง 

50,000 36,668 13,332 ดาํเนิน 
การแลว 

กองการศึกษา 

2 โครงการสงเสริมและอนุรักษประเพณี
สงกรานต 

50,000 - 50,000 ยังไมได
ดําเนินการ 

กองการศึกษา 

3 โครงการสงเสริมและอนุรักษประเพณี
หลอเทียน 

35,000 - 35,000 ยังไมได
ดําเนินการ 

กองการศึกษา 

4 โครงการสงเสริมประเพณีสักการะพระ
บรมธาตุลอย 

80,000 - 80,000 ยังไมได
ดําเนินการ 

กองการศึกษา 

รวม 215,000 36,668 178,332   

 

 

 

 



๑๔ 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินหาป ของเทศบาลตําบลสามเงา ประจําปงบประมาณ 2563                                         
รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2562 - เดอืนมีนาคม 2563) 

 
 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารบานเมืองท่ีดี 

ลําดับ แผนงานโครงการ งบประมาณ
ที่ต้ังไว 

งบประมาณ 
ที่ใช 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการ
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการเพ่ิมศักยภาพบุคลากร 130,000 - 130,000 ยังไมได
ดําเนินการ 

สํานักปลัด 

2 คาใชจายในโครงการปรับปรุงขอมูล
แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

255,600 59,615 87,985 ดําเนิน 
การแลว 

กองคลัง 

3 โครงการจัดงานวันเทศบาล 20,000 - 20,000 ยังไมได
ดําเนินการ 

สํานักปลัด 

4 โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 45,000 1,818 43,182 ดาํเนิน 
การแลว 

สํานักปลัด 

5  โครงการกิจกรรมวันสาํคัญของชาติ 10,000 2,000 8,000 ดําเนิน 
การแลว 

สํานักปลัด 

6  โครงการเทศบาลเคลื่อนท่ี 40,000 - 40,000 ยังไมได
ดําเนินการ 

สํานักปลัด 

7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประชาคมเมือง  

5,000 - 5,000 ยังไมได
ดําเนินการ 

สํานักปลัด 

8 โครงการอุดหนุนที่ทําการ 
อําเภอสามเงาตามโครงการ 
วันสําคัญของชาติ 

30,000 - 30,000 ยังไมได
ดําเนินการ 

สํานักปลัด 

รวม 535,600 63,433 472,167   

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินหาป ของเทศบาลตําบลสามเงา ประจําปงบประมาณ 2563                                         
รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2562 - เดอืนมีนาคม 2563) 

 
 

สวนท่ี 4  
ปญญา/อปุสรรค และแนวทางแกไข 

 
        ปญหา/อุปสรรค ในการดํา เนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่ นของเทศบาลตําบลสามเงา  
ประจําปงบประมาณ 256๓ ในรอบ 6 เดือนแรก ระหวาง  เดือนตุลาคม  2562 - เดือนมีนาคม 2563 
         1. โครงการท่ีอยูในยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน และโครงการท่ีเก่ียวกับการกอสรางตางๆ ยังไมได
ดําเนินการเนื่องจากทางเทศบาลตําบลสามเงา ไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ 2563 มา
ลาชา   ทําใหยังไมสามารถดําเนินโครงการได        
         2. โครงการท่ีตองจัดกิจกรรมกับประชาชน ยังไมสามารถดําเนินการไดตามแผนที่วางไวเนื่องจากมี
ปญหาเร่ืองโรคระบาด โรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) 
 
         แนวทางแก ไ ขในการ ดํา เ นินงานตามแผนพัฒนาท องถิ่ นของเทศบาลตํ าบลสาม เงา  
ประจําปงบประมาณ 256๓ ในรอบ 6 เดือนแรก ระหวาง  เดือนตุลาคม  2562 - เดือนมีนาคม 2563 
         1. โครงการที่อยูในยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน และโครงการที่เก่ียวกับการกอสรางตางๆ ทาง
เทศบาลกําลังเรงดําเนินการ ตอนนี้อยูในข้ันตอนการทําสัญญา ๔ โครงการ ขั้นตอนการหาผูรับจาง 4 โครงการ  
จากทั้งหมด 8 โครงการ         
         2. โครงการที่ตองจัดกิจกรรมกับประชาชน ที่ยังไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากปญหาเรื่อง 
โรคระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ถาปญหาเรื่องโรคระบาดลดลงทางเทศบาล 
ตําบลสามเงาจะดําเนินการจัดโครงการตามแผนที่วางไวอยางเรงดวน 
 

 
 
 
 
 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินหาป ของเทศบาลตําบลสามเงา ประจําปงบประมาณ 2563                                         
รอบ 6 เดือน (เดือนตลุาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563) 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินหาป ของเทศบาลตําบลสามเงา ประจําปงบประมาณ 2563                                         
รอบ 6 เดือน (เดือนตลุาคม 2562 - เดอืนมีนาคม 2563) 

 
 

ภาพกิจกรรมยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
      - โครงการวันเด็กแหงชาติ 
 

 
 

 
 

 

 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินหาป ของเทศบาลตําบลสามเงา ประจําปงบประมาณ 2563                                         
รอบ 6 เดือน (เดือนตลุาคม 2562 - เดอืนมีนาคม 2563) 

 
 

                - โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา 

 

 

 

 

 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินหาป ของเทศบาลตําบลสามเงา ประจําปงบประมาณ 2563                                         
รอบ 6 เดือน (เดือนตลุาคม 2562 - เดอืนมีนาคม 2563) 

 
 

             - โครงการจัดแขงขนักฬีาชุมชนสัมพันธ 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินหาป ของเทศบาลตําบลสามเงา ประจําปงบประมาณ 2563                                         
รอบ 6 เดือน (เดือนตลุาคม 2562 - เดอืนมีนาคม 2563) 

 
 

               - โครงการจัดการแขงขันกีฬาเดือนหา 

 

 

 

 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินหาป ของเทศบาลตําบลสามเงา ประจําปงบประมาณ 2563                                         
รอบ 6 เดือน (เดือนตลุาคม 2562 - เดอืนมีนาคม 2563) 

 
 

ภาพกจิกรรมยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งชุมชน 

            - โครงการอบรมสิทธิคนพกิาร 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินหาป ของเทศบาลตําบลสามเงา ประจําปงบประมาณ 2563                                         
รอบ 6 เดือน (เดือนตลุาคม 2562 - เดอืนมีนาคม 2563) 

 
 

              - โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของเด็กและเยาวชน 

 

 

 

 

 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินหาป ของเทศบาลตําบลสามเงา ประจําปงบประมาณ 2563                                         
รอบ 6 เดือน (เดือนตลุาคม 2562 - เดอืนมีนาคม 2563) 

 
 

               - โครงการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายสิทธิและหนาที่ของสตรี 

 

 

 

 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินหาป ของเทศบาลตําบลสามเงา ประจําปงบประมาณ 2563                                         
รอบ 6 เดือน (เดือนตลุาคม 2562 - เดอืนมีนาคม 2563) 

 
 

ภาพกจิกรรมยุทธศาสตรอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

              - โครงการปองกันและควบคุมไฟปา  

 

 

 

 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินหาป ของเทศบาลตําบลสามเงา ประจําปงบประมาณ 2563                                         
รอบ 6 เดือน (เดือนตลุาคม 2562 - เดอืนมีนาคม 2563) 

 
 

ภาพกจิกรรมยุทธศาสตรอนุรักษศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

             - โครงการสงเสริมและอนุรักษประเพณีลอยกระทง 

 

 

 

 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินหาป ของเทศบาลตําบลสามเงา ประจําปงบประมาณ 2563                                         
รอบ 6 เดือน (เดือนตลุาคม 2562 - เดอืนมีนาคม 2563) 

 
 

ภาพกจิกรรมยุทธศาสตรการบริหารบานเมืองท่ีดี 

            - โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 

 

 

 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินหาป ของเทศบาลตําบลสามเงา ประจําปงบประมาณ 2563                                         
รอบ 6 เดือน (เดือนตลุาคม 2562 - เดอืนมีนาคม 2563) 

 
 

               - โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

 

 

 


