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คำนำ 
 

 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6  ข้อ 29  และข้อ 30  ได้กำหนดให้
มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางปลา  จึงได้ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางปลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้น  เพื่อรายงานและเสนอ
ความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการ
ติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลตำบลบางปลา  สามารถแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
         แผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางปลา 
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ส่วนที่ 1  บทนำ 
 
  ปัจจุบันการติดตามประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  เทศบาลตำบลบางปลา    
ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน จึงจำเป็น       
ที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้าน
ต่าง ๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย 
 ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น 
และแผนการดำเนินงาน  เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถ
บ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ดังนั้น  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่  อย่างไร  ซึ่ง "ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็น
เครื่องมือในการนำข้อมูลต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน 

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation)  เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    
ไม่เหมือนกัน  แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน  และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ
หรือพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาเทศบาล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่น
ตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตำบลบางปลา จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาเทศบาลตำบลบางปลา
หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการดำเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลบางปลา ตรวจสอบดูว่าแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ  และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่
อย่างไร 
  3. ผลการดำเนินงาน  ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น  และข้ันตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้
ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
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ปลัด/รองปลัดเทศบาล ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง และบุคลากรของเทศบาล  สภาพพ้ืนที่และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน  โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อม
ในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลตำบลบางปลา 
  บทสรุปของความสำคัญก็คือ  ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการ และจะต้องมีความสุขุม
รอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่างๆที่เป็นจุดแข็ง และพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็ง
และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น  รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ
พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค  เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้าย  เมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียให้เกิด
ประโยชน์ เพ่ือดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆพร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ  สิ่งเหล่านี้จะถูก
ค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า 
สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ 
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่า มีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางปลา ซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการ
ดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ   
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสม หรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลบางปลา 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลบางปลา 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารเทศบาล ปลัด/รองปลัดเทศบาล และผู้บริหารระดับ
หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง และบุคลากรของเทศบาล ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน 
โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลตำบลบางปลา หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่   ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
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ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

  1) การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปลาที่สภาเทศบาลคัดเลือก จำนวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารเทศบาลคัดเลือก จำนวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จำนวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางปลาต้อง
ดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย
การกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบลบางปลา 
  2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารเทศบาลเพ่ือดำเนินการต่อไป 

  2) การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลตำบลบางปลา              
ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอน เพ่ือเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางปลา ดังนี้ 
  2.1)  การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่า      
มีวัตถุประสงค์หลักอะไร  มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด  ใครเป็นผู้รับผิดชอบ  ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า 
ผู้ใช้ผลนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร             
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร  ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์ และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่
ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2)  วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก 
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์  แล้วเขียนรายละเอียด  ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล  เวลาที่เก็บข้อมูล  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  จากนั้นสร้างเครื่องมือ   
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์ หรือแบบสอบถาม  กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3)  ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้  ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดี และได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ำตามท่ีกำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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  2.4)  การวิเคราะห์ข้อมูล  เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้       
แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้  โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน  เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน  เป็นต้น  หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของ
พ้ืนทีเ่ทศบาลตำบลบางปลา 
  2.5)  รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยรายงานตาม
แบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่งอาจมีหลาย
ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลบางปลา  ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคประกอบด้วยก็ได้  ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
  2.6)  รายงานผล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและ
เสนอความเห็น  ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางปลาต่อผู้บริหาร
เทศบาล  เพ่ือให้ผู้บริหารเทศบาลเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลบางปลา และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตำบลบางปลา โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7)  การวินิจฉัยสั่งการ  การนำเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขท่ีดี  หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางปลา หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจ
ในสำนัก กอง ฝ่ายต่างๆได้รับรายงานสรุป แล้ววินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป   ซึ่งอาจ
กระทำโดยตรง หรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารเทศบาล 

  3) การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางปลา  มีอำนาจ
หน้าที่ในการรายงานผล  และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
เทศบาล  เพ่ือให้ผู้บริหารเทศบาลเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลบางปลา และคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตำบล
บางปลา  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมษายน/ตุลาคม 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในชุมชนเขต
เทศบาลตำบลบางปลาทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหาร
เทศบาล 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 
เทศบาล 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
เทศบาล 

สภาเทศบาล รายงาน เสนอ 

ผู้บริหาร
เทศบาล 

 

เสนอ เสนอ 

เสนอ 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
 4.1 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะต้องดำเนินการวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ   
           - การประเมินผลในเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้  คือแบบบันทึกข้อมูลรายงาน  ดังนี้  
               แบบที่  ๑  แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
               แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
               แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
               (แบบที่ ๑ – ๓/๑  แนบท้ายรายงานการประชุม)  นำข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th) มา
ทำการติดตามและประเมินผล 
           - การประเมินผลในเชิงคุณภาพ  เครื่องมือที่ใช้  คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพ
โดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพใน
การดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้   

             แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 

              แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางปลาในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ 

              แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของเทศบาลตำบลบางปลา 
(ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ) 

      4.2  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   

          -  ให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจ
มอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะทำงาน  กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตาม
ความเหมาะสม 

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆระหว่างดำเนิน
โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ  
ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง  ทำให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
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  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการของผู้บริหารเทศบาล ปลัด/รองปลัดเทศบาล และผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/
ฝ่ายต่างๆ ของเทศบาลตำบลบางปลา สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุม มีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ ใน
การปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลบางปลามีความสอดคล้องกัน  ประสานการทำงาน
ให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน  ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลบางปลาสำเร็จตามเป้าหมายหลัก  มีความสอดคล้อง
กัน และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงาน หรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางปลา 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็น เครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่  โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบ
มาเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่  การประเมินผล  คือ 
การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไป
แล้ว  ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงาน จะเป็นการบ่งชี้ว่า
แผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร  ให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่
กำหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่า เป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการ
ปรับปรุงและติดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

6. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางปลา 
 1. นายสำรวย คงศิลป    รองประธานสภาเทศบาลตำบลบางปลา  ประธานกรรมการ 
 2. นายวิชัย จ้อยชะรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล          กรรมการ 
 3. นายไกรศร พะยานอน สมาชิกสภาเทศบาล          เลขานุการ 
 4. นายชัยรัตน์ ไทยก่ิง  ผู้แทนภาคราชการ          กรรมการ 
 5. นางจริยา ชาวหงษา ผู้แทนภาคราชการ          กรรมการ 
 6. นายมนัส  โพธิ์เทศ  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล         กรรมการ 
 7. นางสาวกัญญ์วรา  รัตนะมะสะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม       กรรมการ 
 8. นายสมคิด จันทร์โต  ตัวแทนประชาคม          กรรมการ 
 9. นางสาวจาระวี  ปานลิ้ม ตัวแทนประชาคม          กรรมการ 
 10. นายวันชนะ โพธิ์อบ  ผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 
 11. นางมาลา อยู่หุ่น  ผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 
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  ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
(1) กำหนดแนวทาง วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่ วกัน
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน 
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ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล 
   
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบางปลา  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 เป็นดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมลูพืน้ฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 18.80 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศกัยภาพ 20 14.20 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 51.10 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 9.00 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 8.50 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 8.30 
    3.4 วิสัยทัศน ์ (5) 4.60 
    3.5 กลยุทธ์  (5) 4.30 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 3.90 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (5) 4.10 
    3.8 แผนงาน (5) 4.60 
    3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 3.80 

รวมคะแนน 100 84.10 
 
2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตำบลบางปลา  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 เป็นดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได้ 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 9.50 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบตัิในเชิงปริมาณ  10 9.50 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 9.10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพฒันา   10 9.80 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 54.60 
    5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 4.80 
    5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 4.90 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง  

(5) 4.70 

    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) 4.30 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา 
          เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

(5) 4.10 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 4.20 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (5) 4.30 
    5.8 โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสรา้งให้ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  

(5) 4.60 
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3. ผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางปลา (พ.ศ.2561 - 2565) 
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

แบบท่ี ๑  แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
คำชี้แจง  :  แบบที่ ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว  
ชื่ อองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น      เทศบาลตำบลบางปลา  อำเภอเมื อง  จั งหวัดสมุท รสาคร      

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได้ 
    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ)   (5) 4.70 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 5.00 
    5.11 มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

(5) 4.40 

    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) 4.60 
รวมคะแนน 100 92.50 

ประเด็นการประเมิน มีการดำเนินงาน ไม่มีการดำเนินงาน 
ส่วนที่  ๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
๑.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๒.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๓.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ   
๔.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๕.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๖.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น   พิจารณาร่างแผน 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่  ๒  การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
๗.  มีการรวบรวมข้อมลูและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานขอ้มูล   
๘.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัทำแผน   
๙.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น  ( SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ ์
    พัฒนาท้องถิ่น 

  

๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ   
     ยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น 

  

๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ  
     ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
๑๖. มีการอนุมตัิและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๑๗. มีการจดัทำบัญชีกลุม่โครงการในแผนยุทธศาสตร ์   
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม ่   
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แบบท่ี ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คำชี้แจง  :  แบบที่ ๒  เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตามแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) โดยมีกำหนดระยะเวลา
ในการติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑.  ชื่อ  เทศบาลตำบลบางปลา 
๒.  รายงานผลการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 
ส่วนที่ ๒  ข้อมูลทั่วไปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๓.  จำนวนโครงการ และงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

ยุทธศาสตร์ 
พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65 รวม 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและ 
การคมนาคม 

10 10,500,000 10 8,826,740 8 8,336,000 7 13,722,000 9 13,100,000 44   54,484,740 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 30,000 1 30,000 5 120,000 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
การสวสัดิการสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

23 5,421,000 27 8,739,400 27 11,090,400 23 12,000,400 24 10,790,400 124   48,041,600 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการเมืองการบริหาร 

19 850,000 19 850,000 22 2,840,000 19 1,105,000 20 1,105,000 99 6,750,000 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

4 310,000 8 550,000 8 300,000 5 200,000 5 170,000 30 1,530,000 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

14 12,154,000 16 10,121,400 23 10,776,200 22 11,625,200 23 15,580,200 98   60,257,000 

รวม 71 29,255,000 81 29,107,540 89 33,362,600 77 38,682,600 80 40,775,600 398  171,183,340 
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4. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการ 
ทีด่ำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

จำนวนโครงการ 
ที่อยู่ในระหว่าง 

ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ 
ทีย่ังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ 
ทัง้หมด 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและ 
    การคมนาคม 

2 2.60 - - 5 6.49 7 9.09 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิ - - - - 1 1.30 1 1.30 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสวัสดิการสังคมและ   
    คุณภาพชีวิต 

3 3.90 1 1.30 19 24.68 23 29.87 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 5 6.49 - - 14 18.18 19 24.68 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาต ิ
    และสิ่งแวดล้อม 

- - - - 5 6.49 5 6.49 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา  
    วัฒนธรรมและนันทนาการ 

3 3.90 - - 19 24.68 22 28.57 

รวม 13 16.88 1 1.30 63 81.82 77 100.00 
 

5. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการคมนาคม - - - - - - 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิ - - - - - - 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสวัสดิการสังคมและ คุณภาพชีวิต 3,963,000 53.42 - - 3,963,000 53.42 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 31,641.60 0.43 - - 31,641.60 0.43 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - - - - - - 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 3,423,610.00 46.15 - - 3,423,610.00 46.15 

รวม 7,418,251.60 100.00 - - 7,418,251.60 100.00 
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ส่วนที่  3  ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

6. โครงการที่ได้รับรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 

โครงการ 

ผลการดำเนินการ งบประมาณ 

ดำเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

- 
 

- - - - - 

 
ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ยังไม่เข้าใจรูปแบบการสำรวจข้อมูลอย่างถ่องแท้ เนื่องจากเป็นรูปแบบใหม่ ยังไม่มีความชำนาญ 
 ผู้ให้ข้อมูลในแบบสำรวจ ไม่เข้าใจหลักการประเมินผลความพึงพอใจของแบบสำรวจ ทำให้ข้อมูลในแบบสำรวจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง
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ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 1.1. ผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางปลา  สามารถสรุปได้  ดังนี้ 
 1.1 เทศบาลได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2563) เป็นไปด้วยความถูกต้องตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

 1.2 ผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางปลา มีดังนี้ 
    ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

   - โครงการที่บรรจุในแผน    จำนวน    77   โครงการ 

   - โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ   จำนวน    13   โครงการ 
    คิดเป็นร้อยละ 16.88 ของแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางปลา 

   - โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ   จำนวน     1   โครงการ 
    คิดเป็นร้อยละ 1.30 ของแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางปลา 

   - โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ   จำนวน    63    โครงการ 
    คิดเป็นร้อยละ 81.82 ของแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางปลา 

2. ปัญหาและอุปสรรคของเทศบาลตำบลบางปลา 
 2.1 ปัญหาและอุปในการดำเนินงานของเทศบาล  มีดังนี้ 
  ปัญหา 

1) เทศบาลจำเป็นต้องรอรายได้ที่จัดเก็บเองและรายได้ที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปี  ทำให้
ดำเนินการล่าช้า  

2) มีการใช้ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐดำเนินการ  ซึ่งเป็นระเบียบกฎหมายใหม่  ทำให้การ
ปฏิบัติงานต้องเป็นไปตามข้ันตอนที่กฎหมายกำหนด 

3) ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก 
อุปสรรค 
1) อำนาจหน้าที่มีข้อจำกัดทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ 

2.2 ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีดังนี้ 
 ปัญหา 

1. เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุก
โครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา 

2. เทศบาลไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้ งไว้ เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย 

อุปสรรค 
1) เทศบาลตำบลบางปลามีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและความ

ต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด 
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2) เทศบาลตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอ
และบางรายการมากเกินไป ทำให้ต้องโอนเพ่ิม  โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่ 

3) เนื่องจากสถานการณ์ โคโรนาไวรัส (COVID-2019) ประกอบกับกฎหมายรองของ
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ส่งผลให้การดำเนินโครงการ
ต่างๆ ในปี 2563 หยุดชะงัก 

3. ข้อเสนอแนะ 
 เพ่ือให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางปลา  มีระดับความสำเร็จที่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางใจและประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด  จึงมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 

1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้มีความสอดคล้องกัน 

2) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการณ์คลังใน
การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

3) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 

4) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอ และเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่
จะต้องดำเนินการ  ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

 
 จากข้อเสนอแนะดังกล่าว  หากเทศบาลตำบลบางปลาสามารถดำเนินการได้ จะส่งผลให้
ประชาชนมีความพึงใจมากที่สุด 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
เทศบาลตำบลบางปลา ประจำปี พ.ศ.2564 ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและคมนาคม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ 

โครงการ 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 
ดำเนินการ

แล้ว 
อยู่ใน

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ตามแผนพัฒนา 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

1.โครงการฝึกอบรมอาชีพ พัฒนาฝีมือ 
และศักยภาพให้แก่ประชาชน กลุม่สตรี 
และผู้พิการ 

   30,000 30,000 - 

รวมท้ังสิ้น - - 1 20,000 30,000 - 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการ 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 
ดำเนินการ

แล้ว 
อยู่ใน

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ตามแผนพัฒนา 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

1.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
และ ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลตำบล 
บางปลา 

   9,980,400 9,980,400 3,363,000 

2.โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 
 

   50,00 50,000 - 

โครงการ 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 
ดำเนินการ

แล้ว 
อยู่ใน

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ตามแผนพัฒนา 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

1.โครงการปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซม
อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบล 
บางปลา 

   9,000,000 - - 

2. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่งถนน 
และตามซอยของเทศบาลตำบลบางปลา 

   1,100,000 - - 

3. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์
ติก คอนกรีต ถนนเทศบาลซอย 4 

   2,482,000 2,482,000 - 

4. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้า
ถนนภายในเขตเทศบาลตำบลบางปลา 

   100,000 100,000 - 

5. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขือ่น
บริเวณชุมชนบ้านใหม ่

   1,040,000 1,040,000 - 

6. โครงการวางและปรับปรุงผังเมอืงรวม
และการวางผังชุมชน 

   - - - 

7. โครงการจัดทำแนวเขตการปกครอง
ภายในเขตเทศบาลตำบลบางปลา 

   - - - 

รวมท้ังสิ้น 2 - 5 13,722,000 3,622,000 - 



โครงการ 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 
ดำเนินการ

แล้ว 
อยู่ใน

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ตามแผนพัฒนา 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

3.โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนหรือประสบภัยด้านต่าง ๆ 

   100,000 100,000 - 

4.โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร 

   20,000 - - 

5.โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับ 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  
พ.ศ.2540 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 

   - - - 

6.โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการศูนย์
พัฒนาครอบครัวเทศบาลตำบลบางปลา 

   - - - 

7.โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาเด็ก
และเยาวชนเทศบาลตำบลบางปลา 

   - - - 

8.โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มสตรี
เทศบาลตำบลบางปลา 

   - - - 

9.โครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
และเอดส์ 

   25,000 10,000 - 

10.โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง 

   20,000 - - 

11.โครงการประชาสัมพันธ์ด้านสาธารณสุข    20,000 - - 
12.โครงการรณรงค์ ควบคุม และป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า  ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

   50,000 48,000 - 

13.โครงการสุขาภิบาลอาหาร    30,000 - - 
14.โครงการรณรงค์ ป้องกัน โรคมือเท้าปาก 
เทศบาลตำบลบางปลา 

   20,000 - - 

15.โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

   100,000 - - 

16.โครงการเพิ่มศักยภาพแกนนำสุขภาพ
ชุมชน 

   300,000 - - 

17.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
ฯ สยามบรมราชกุมารี 

   25,000 25,000 - 

18.โครงการสืบสานพระราชปณิธาน 
สมเด็จย่า  ต้านภัยมะเร็งเต้านม   

   32,000 32,000 - 

19.โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ 
หรือโรคอุบตัิการณ์ใหม ่

   500,000 - - 

20.โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหา 
ยาเสพตดิในสถานศึกษา 

   25,000 25,000 - 



โครงการ 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 
ดำเนินการ

แล้ว 
อยู่ใน

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ตามแผนพัฒนา 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

21.โครงการบำบัดรักษา ฟ้ืนฟูและฝึก
อาชีพให้กับผู้เสพยาเสพตดิ 

   40,000 20,000 - 

22.โครงการรณรงค์และแก้ไขปญัหา 
ยาเสพตดิ (To Be  Number One) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกญัญา  
สิริวัฒนาพรรณวด ี

   63,000 63,000 - 

23. เงินอุดหนุนตามโครงการป้องกันและ
ยับยั้งการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) กรณีการจัดตั้ง
สถานท่ีพักพิง (Local Quarantine) 
“ศูนย์รวมน้ำใจ...เมืองสาคร” อำเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวดัสมุทรสาคร 

3   600,000 600,000 600,000 

รวมท้ังสิ้น 3 1 19 12,000,400 10,953,400 3,963,000 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 

โครงการ 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 
ดำเนินการ

แล้ว 
อยู่ใน

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ตามแผนพัฒนา 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

1.โครงการฝึกอบรมจดัทำแผนพฒันา
ท้องถิ่นและแผนชุมชน          

   20,000 20,000 - 

2.โครงการเทศบาลเคลื่อนที ่    100,000 30,000 - 

3.โครงการเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากรของ
เทศบาลสนับสนุนการศึกษาต่อไประดับ
ปริญญาตรี และปริญญาโท ฯลฯ 

   300,000 - - 

4.โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของ
ผู้บริหารสมาชิกสภาฯ และบุคลากร 

   150,000 150,000 - 

5.โครงการอบรมบริหารความเสี่ยงด้าน
พัสดุ และ งบประมาณรายจ่ายเพือ่ป้องกัน
การทุจริต 

   10,000 - - 

6.โครงการปิดทองหลังพระ  สืบสานแนว
พระราชดำร ิ

   - - - 

7.โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มี
ความซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
หรือบุคคลที่ให้ความช่วยเหลอืกิจกรรม
สาธารณะของทอ้งถิ่น หรือบุคคลทีด่ำรงตน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

   - - - 

8. โครงการเลือกตั้งประธานชุมชนและ
คณะกรรมการชุมชน 

   - - - 

9.โครงการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณ
อิเล็คทรอนิกส ์

   150,000 - - 

 



โครงการ 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 
ดำเนินการ

แล้ว 
อยู่ใน

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ตามแผนพัฒนา 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

10.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได ้

   20,000 10,000 - 

11.โครงการจัดทำแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

   50,000 50,000 31,641.60 

12.โครงการอบรมให้ความรู้การอพยพหนี
ไฟในสถานศึกษา 

   50,000 20,000 - 

13.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหต ุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ 

   50,000 50,000 - 

14.โครงการจัดระเบียบสถาประกอบการ
ร้านค้าต่างๆในเขตพื้นท่ี ทางเท้า หาบเร่ 
คนเร่ร่อน ฯลฯ 

   - - - 

15.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รมิถนนและ 
จัดระเบียบชุมชนในเขตเทศบาล 

   - - - 

16.โครงการตัดแต่งกิ่งไม้และแนวสายไฟ
เตรียมความพร้อมพายุฤดรู้อนภายในเขต
เทศบาลตำบลบางปลา 

   - - - 

17.โครงการรณรงค์ไม่ซื้อขายเครือ่งดื่ม
แอลกอฮอล์ในช่างเทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต ์

   - - - 

18.โครงการ Big Cleaning Day    5,000 5,000 - 

19. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ 
จิตอาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาลตำบล 
บางปลา 

   200,000 200,000 - 

รวมท้ังสิ้น 5 - 14 1,105,000 535,000 31,641.60 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ 
ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ตามแผนพัฒนา 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

1.โครงการคลองสวย น้ำใส “ราษฎร์ รัฐ 
ร่วมใจ คืนน้ำใส ให้คูคลอง” 

   100,000 40,000 - 

2.โครงการส่งเสรมิการอนุรักษ์ทรพัยากร 
ธรรมชาต ิ

   20,000 - - 

3.โครงการส่งเสรมิศักยภาพอาสาสมัคร
พลังงานชุมชน เพื่อขยายผลการจดัการ 
พลังงาน 

   30,000 - - 

4.โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผน่ดิน    - - - 

5.โครงการชุมชนปลอดขยะ (ลด และคัด
แยกขยะจากต้นทาง แหล่งกำเนิด) 

   50,000 40,000 - 

รวมท้ังสิ้น - - 5 200,000 80,000 - 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และนนัทนาการ 
 

 

 

โครงการ 
ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ตามแผนพัฒนา 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา 

   3,858,200 3,078,720 1,724,610 

2.โครงการสอนภาษาต่างประเทศโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบลบางปลา 

   220,000 220,000 113,000 

3.โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบลบางปลา 

   20,000 20,000 - 

4.โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

   150,000 150,000 - 

5.โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

   25,000 20,000 - 

6.โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระบรมราชชนนี พันปีหลวง และ
วันแม่แห่งชาติ 

   23,000 23,000 - 

7.โครงการงานวนัปิยมหาราช    2,000 2,000 - 
8.โครงการงานประเพณีวันเข้าพรรษา    10,000 10,000 - 
9.โครงการงานวันวิสาขบูชา    10,000 10,000 - 
10.โครงการงานประเพณีวันข้ึนปใีหม่    23,000 23,000 - 
11.โครงการงานประเพณีวันลอยกระทง    500,000 500,000 - 

12.โครงการงานประเพณีรดน้ำดำหัว
ผู้สูงอาย ุ

   150,000 150,000 - 

13..โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

   30,000 30,000 - 

14.โครงการวันเทศบาล    30,000 30,000 - 

15.โครงการตามนโยบายของรัฐบาล  
งานรัฐพิธีต่างๆ และงานเทิดทูนสถาบัน 

   100,000 100,000 - 

16.โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

   100,000 100,000 - 

17.โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน 

   3,456,000 3,456,000 1,586,000 

18.โครงการแข่งขันกีฬาสีสำหรับโรงเรียน 
อนุบาลฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

   20,000 20,000 - 

19.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน    250,000 250,000 - 
20.โครงการอบรมกีฬาภาคฤดรู้อน    150,000 150,000 - 
21.โครงการศูนย์นันทนาการเพื่อประชาชน
เทศบาลตำบลบางปลา 

   20,000 20,000 - 

22.โครงการปรับปรุงลู่วิ่งสนามกีฬา เทศบาล
ตำบลบางปลา 

   2,483,000 2,483,000 - 

รวมท้ังสิ้น 3 - 19 11,625,200 10,845,720 3,423,610 



บัญชีครุภัณฑ ์

ครุภัณฑ์ 
ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ตามแผนพัฒนา 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 
1.ชุดช่วยหายใจ SCBA 300 Bdr (อปุกรณ์ครบ
ชุดพร้อมกล่องใส่ จำนวน 3 ชุด  

   450,000 - - 

2.เลื่อยยนต์ขนาดบารไ์ม่น้อยกว่า 10 น้ิว 
จัดหาโดยสืบจากราคาท้องตลาด จำนวน 1 
เครื่อง 

   15,000 - - 

3. เครื่องสบูน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าแบบจุ่ม ขนาด 
20 แรงม้า พร้อมชุดอุปกรณ์ และติดตั้ง 
จำนวน 1 ชุด 

   450,000 450,000 450,000 

4.ท่อส่งน้ำพร้อมอุปกรณ์ของ สถานีสูบน้ำ
ไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลตำบลบางปลา 

   250,000 250,000 - 

5. รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี  แบบ
เกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน 

   44,800 44,800 - 

แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 
จำนวน 2 เครื่อง   

   34,000 34,000 - 

2.เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน  
2 เครื่อง 

   5,000 5,000 - 

แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอืน่ 
1.ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู ้    14,700 14,700 - 
2.รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซซีี  แบบ
เกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน 

   44,800 44,800 - 

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา 
1.โตะ๊ทำงาน ขนาด 60x120x75 
เซนติเมตร พร้อมเก้าอ้ีมลี้อ จำนวน 10 ชุด 

   70,000 - - 

2.ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 7 ตู้    38,500 38,500 - 
3.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน  
(ราคารวมคา่ติดตั้ง) แบบแขวน (ระบบ 
Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2 
เครื่อง 

   110,800 110,800 - 

4.อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access 
Point) แบบที่ 1 จำนวน 7 ชุด  

   37,800 37,800 5,997.35 

5.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 จำนวน 1 ชุด  

   6,000 6,000 37,794.54 

6.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จำนวน 1 เครื่อง  

   2,500 2,500 2,498.45 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ 
1.เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จำนวน 1 
เครื่อง 

   14,000 14,000 - 

2.ตูล้็อกเกอร์แบบ 18 ช่อง จำนวน 4 ตู ้    32,000 - - 
3. พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 
12 เครื่อง 

   18,000 - - 



ครุภัณฑ์ 
ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ตามแผนพัฒนา 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

4. ลู่วิ่งไฟฟ้า ขนาดมอเตอร์ 4.0 (แรงม้า) 
น้ำหนักผู้ใช้สูงสุด 150 กก. ช่วงความเร็ว 
1.0-18 กม./ชม. ช่วงความชัน 1-18 
level จำนวน 2 เครื่อง 

   138,000 - - 

5. จักรยานระบบสะพานหมุนได้รอบทาง 
จานหนัก 18 กโิลกรัม จำนวน 2 เครื่อง 

   67,800 - - 

6. ม้าปรบัระดับปรับพนักพิงได้ 7 ระดับ 
จำนวน 2 เครื่อง 

   39,800 - - 

แผนงานเคหะและชมุชน งานไฟฟ้าถนน 
1.รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซซีี  แบบ
เกียร์อัตโนมัติ จำนวน  1 คัน    

   51,900 51,900 - 

2. รถลากจูง ใช้ล้อ    55,000 55,000 - 
3.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2 (จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จำนวน 2 เครื่อง 

   60,000 60,000 - 

4.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จำนวน 3 เครื่อง 

   7,500 7,500 - 

แผนงานเคหะและชมุชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชมุชน 
1. โตะ๊ทำงานพร้อมเก้าอ้ี จำนวน 1 ชุด    12,600 12,600 - 
รวมท้ังสิ้น 3 1 22 2,070,500 1,139,900 496,290.34 

 

 

 


