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ส่วนที่ 1   
 
 
 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น (อ่ืน ๆ ถ้ามี) 
สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นการติดตามผลที่ให้
ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิด
ความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบล/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ

บทน า 
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ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ได้อย่างดียิ่ง 
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุก
ระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบล ..../
ชุมชน.....หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ด าเนินการ
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ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
หรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้
ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร 
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่
ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
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  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก  ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้    แต่
ละโครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจ
ในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่าง
น้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
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ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา
เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือ
ใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือ
โดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจ
หน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  
ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผล

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

เมษายน/ตุลาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในต าบลบ้านตาดทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

สภาท้องถิ่น รายงาน
ผล 

 

เสนอ 

 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

เสนอ เสนอ 

เสนอ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา
ทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในวันที่ 15 เมษายน และภายในวันที่ 15 ตุลาคม เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถ
วัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึง
อ าเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัด
เดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม 
ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ
และการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นหนองตะกู หมู่ที่ 7 (จะใช้การทดสอบ
และการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจ าปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง          
ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
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   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ
ประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-
participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทาง
กายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบล.../องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศ
ทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได ้ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
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  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่าย
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลบ้านตาด 
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1.  การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  1.1 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 
   1.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

1) ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ       
       
       
       
   

 
    

       
       

รวม       
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1.  การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  1.1 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 
   1.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงานและโครงการ 

ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

2) ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

บริการชุมชนและสังคม การศึกษา 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสานสัมพันธ์   
วันปิดภาคเรียน 

กองการศึกษา 1 5,715 

  การศึกษา 2.อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

กองการศึกษา 1 185,660.80 

  การศึกษา 3.อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา 1 524,840 
  การศึกษา 4.อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด 

สพฐ. 
กองการศึกษา 1 872,962.80 

  การศึกษา 5.อาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ. กองการศึกษา 1 1,956,000 
   6.ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว กองการศึกษา 1 413,100 
รวม 6 3,958,279 

การติดตามและประเมนิผล 
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   1.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงานและโครงการ 

ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

2) ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น บริการชุมชนและสังคม การศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

1.ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่
บุคลากร 

กองการศึกษา 1 21,300 
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รวม 1 21,300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
 
 
 
1.  การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  1.1 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 
   1.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงานและโครงการ 

ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

3) ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยการจัดระเบียบสังคมความปลอดภัยในชีวิต บริหารงานท่ัวไป รักษาความสงบภายใน ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง ส านักปลดั 1 118,800 

การติดตามและประเมินผล 
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และทรัพย์สิน เทศกาลต่างๆ 
       
       
       
       
       
       
รวม 1 118,800 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
 

 
1.  การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  1.1 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 
   1.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงานและโครงการ 

การติดตามและประเมนิผล 
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ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

4) ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

1. ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.บ้านตาดใต้ 
หมู่ที่ 14  สายทางแยกศาลาประชาคม 

กองช่าง 1 428,000 

   2. ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.บ้านตาด    
หมู่ที่ 1 

กองช่าง 1 422,000 

   3. ก่อสร้างถนน คสล. บ้านมอดินแดง       
หมู่ที่ 15 

กองช่าง 1 418,300 

   4. ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนเดื่อ หมู่ที่ 9 กองช่าง 1 204,000 
   5. ปรับปรุงถนนเดิมโดยเสริมหินคลุกบดอัด

แน่น บ้านหลุบหวาย หมู่ท่ี 2 
กองช่าง 1 320,000 

   6. ขยายผิวจราจร คสล. ภายในหมู่บ้านโนน
เดื่อพัฒนา หมู่ที่ 16 

กองช่าง 1 391,000 

   7. ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 14 สายทางหลัง
โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ 

กองช่าง 1 142,000 

   8.  ขุ ดลอกล าห้ วยหมากแข้ ง  (ท่อห้ า )        
บ้านตาด หมู่ที่ 1 

กองช่าง 1 498,000 

รวม 8 2,823,300 

ส่วนที่ 2 
 

 
1.  การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

การติดตามและประเมนิผล 
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  1.1 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 
   1.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงานและโครงการ 

ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

5) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค บ ริ ก า ร ชุ ม ช น แ ล ะ
สังคม 

สาธารณสุข แพทย์ฉุกเฉิน กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

1 491,400 

       
       
       
       
       
       
รวม 1 491,400 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
การติดตามและประเมนิผล 
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1.  การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  1.1 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 
   1.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงานและโครงการ 

ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

6) ด้านการท่องเที่ยวและการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       
       
       
       
       
       
       

รวม       
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ส่วนที่ 2 
 

 
1.  การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  1.1 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 
   1.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงานและโครงการ 

ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

7) ด้านการพัฒนาการเมือง และการบริหาร
จัดการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

บริหารทั่วไป บริหารงานท่ัวไป 1.เงินเดือน/ค่าจ้างฝ่ายประจ า ส านักปลัด/กองคลัง/กอง
วิชาการและแผนงาน 

1 4,098,783 

   2.เงินเดือน/ค่าตอบแทนฝ่ายการเมือง ส านักปลัด 1 1,320,480 
   3.วันสตรีสากล ส านักปลัด 1 29,850 
   4.ค่าเช่าบ้าน กองคลัง/กองวิชาการและ

แผนงาน 
1 159,548 

   5.เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร กองคลัง/กองวิชาการและ
แผนงาน 

1 85,526 

   6.ค่าจ้างเหมาบริการ ส านักปลัด/กองคลัง 1 144,100 
   7.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส านักปลัด/กองคลัง/กอง

วิชาการและแผนงาน 
1 57,772 

การติดตามและประเมนิผล 
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   8.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา ส านักปลัด/กองคลัง/กอง
วิชาการและแผนงาน 

1 121,200 

   9.ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม ส านักปลัด/กองคลัง/กอง
วิชาการและแผนงาน 

1 64,563 

 
 

ส่วนที่ 2 
 

 
1.  การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  1.1 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 
   1.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงานและโครงการ 

ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

7) ด้านการพัฒนาการเมือง และการบริหาร
จัดการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

บริหารทั่วไป บ ริ ห า ร ง า น
ทั่วไป 

10.วัสดุส านักงาน ส านักปลัด/กองคลัง/กอง
วิชาการและแผนงาน 

1 66,308 

   11.วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ส านักปลัด/กองคลัง/กอง
วิชาการและแผนงาน 

1 19,481 

   12.วัสดุคอมพิวเตอร์ ส านักปลัด/กองวิชาการและ
แผนงาน 

1 10,300 

   13.วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ส านักปลัด/กองวิชาการและ 1 101,870 

การติดตามและประเมนิผล 
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แผนงาน 
   14.วัสดุงานบ้านงานครัว ส านักปลัด 1 9,008 
   15.วัสดุอื่นๆ ส านักปลัด 1 24,520 
   16.ค่าไฟฟ้าส านักงาน ส านักปลัด 1 218,034 
   17.ค่าน้ าประปาส านักงาน ส านักปลัด 1 9,130 
   18.ค่าโทรศัพท์ ส านักปลัด 1 54,636 
   19.ค่าไปรษณีย์ ส านักปลัด 1 1,273 
   20.ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม ส านักปลัด 1 75,530 

 
 

ส่วนที่ 2 
 

 
1.  การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  1.1 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 
   1.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงานและโครงการ 

ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

7) ด้านการพัฒนาการเมือง และการบริหาร
จัดการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

บริหารทั่วไป บ ริ ห า ร ง า น
ทั่วไป 

21.เย็บปกหนังสือ เข้าเล่มหนังสือถ่ายเอกสาร
พิมพ์เขียว 

ส านักปลัด 1 2,098 

   22.ค่าใช้จ่ายในการตักสิ่งปฏิกูล ส านักปลัด 1 1,000 

การติดตามและประเมนิผล 
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   23.ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือระเบียบ 
กฎหมายเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 1 1,290 

   24.เลี้ยงรับรองประชุมสภาท้องถิ่น ส านักปลัด 1 2,625 
       
       
รวม 24 6,678,925 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
 

 
1.  การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  1.1 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 
   1.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงานและโครงการ 

ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ด าเนินการจริง 
จ านวน จ านวนเงิน 

การติดตามและประเมนิผล 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น ครั้งท่ี 1 รอบเดือนเมษายน วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2561   หน้า 23 

 
 

โครงการ (บาท) 
7) ด้านการพัฒนาการเมือง และการบริหาร
จัดการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน 1.เงินเดือน/ค่าจ้าง กองช่าง 1 1,522,980 

   2.ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง
และก าหนดราคากลาง 

กองช่าง 1 20,000 

   3.ค่าเช่าบ้าน กองช่าง 1 77,000 
   4.เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร กองช่าง 1 4,150 
   5.ค่าจ้างเหมาบริการ กองช่าง 1 15,700 
   6.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา กองช่าง 1 36,200 
   7.ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ กองช่าง 1 20,244 
   8.ค่าบ ารุง รักษาซ่อมแซม กองช่าง 1 159,758.76 
   9.วัสดุส านักงาน กองช่าง 1 19,724 
   10.วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง 1 112,535 
   11.วัสดุก่อสร้าง กองช่าง 1 216,318 
   12.วัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง 1 10,350 
   13.วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง 1 59,020 
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1.  การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

การติดตามและประเมินผล 
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  1.1 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 
   1.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงานและโครงการ 

ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

7) ด้านการพัฒนาการเมือง และการบริหาร
จัดการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน 14.วัสดุการเกษตร กองช่าง 1 30,045 

   15.วัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง 1 3,200 
       
       
       
       
รวม 15 2,303,225 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
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1.  การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  1.1 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 
   1.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงานและโครงการ 

ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน โครงการ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

7) ด้านการพัฒนาการเมือง และการบริหาร
จัดการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

บริการชุมชนและสังคม 
 

การศึกษา 
 

1.เงินเดือน/ค่าจ้าง  กองการศึกษา 
 

1 1,895,538 

   2.ค่าเช่าบ้าน  1 18,000 
   3.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  1 5,000 
   4.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา  1 35,400 
   5.ค่าจ้างเหมาบริการ  1 53,400 
   6.ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม  1 4,700 
   7.วัสดุส านักงาน  1 20,488 
   8.เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  1 18,400 
   9.ค่าไฟฟ้า  1 14,832 
   10.ค่าน้ าประปา  1 948 
   11.วัสดุกีฬา  1 98,982 
รวม 11 2,165,688 

 

การติดตามและประเมนิผล 
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1.  การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  1.1 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 
   1.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงานและโครงการ 

ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

7) ด้านการพัฒนาการเมือง และการบริหาร
จัดการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

บริการชุมชนและสังคม 
 

สาธารณสุข 1.เงินเดือน/ค่าจ้าง กองสาธารณสุข 1 358,910 

   2.ค่าเช่าบ้าน กองสาธารณสุข 1 21,000 
   3.ค่าจ้างเหมาบริการ กองสาธารณสุข 1 465,300 
   4.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กองสาธารณสุข 1 3,600 
   5.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา กองสาธารณสุข 1 7,500 
   6.ค่าบ ารุง รักษาซ่อมแซม กองสาธารณสุข 1 243,636 
   7.วัสดุส านักงาน กองสาธารณสุข 1 14,788 
   8.วัสดุงานบ้านงานครัว กองสาธารณสุข 1 12,860 
   9.วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธารณสุข 1 250,880 

การติดตามและประเมนิผล 
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   10.วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองสาธารณสุข 1 6,200 
   11.วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองสาธารณสุข 1 3,955 
   12.วัสดุเครื่องแต่งกาย กองสาธารณสุข 1 33,857 
   13.วัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุข 1 2,200 
รวม 13 1,424,686 

ส่วนที่ 2 
 

 
1.  การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  1.1 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 
   1.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงานและโครงการ 

ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

7) ด้านการพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

การด าเนินงาน
ด้านอื่น 

งบกลาง 1.เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ ส านักปลัด 1 6,110,800 

   2.เบี้ยยังชีพผู้พิการ ส านักปลัด 1 1,356,800 
   3.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ส านักปลัด 1 81,000 
   4.ช าระดอกเบี้ยเงินกู้ กสท. กองคลัง 1 331,503 
   5.สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ กองสาธารณสุขฯ 1 210,000 
   6.บ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง

ประเทศไทย 
ส านักปลัด 1 75,719.86 

การติดตามและประเมนิผล 
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   7.สมทบกองทุนประกันสังคม ส านักปลัด 1 117,962 
   8.เงินบ านาญข้าราชการถ่ายโอน ส านักปลัด 1 4,392 
   9 . สมทบกองทุ นบ า เ หน็ จบ า น าญ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ส านักปลัด 1 892,411.20 

รวม 9 9,180,588 
รวมท้ังหมดทุกยุทธศาสตร์ 89 29,170,190 

 
 
 
 
 
หมายเหตุ :  1.  ยุทธศาสตร์ ให้ลงยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ยุทธศาสตร์ อาจจะมหีลายด้าน หลายแผนงาน ก็ได้ และหน่วยงานรับผิดชอบหลัก/หน่วยงานสนับสนุนมีหลาย 
   หน่วยงานตามความเป็นจริงได้   
  2.  ด้าน ให้ลงด้าน ตามรูปแบบและรายการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจา้ปขีององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ด้านบริหารทั่วไป ด้านบริการชุมชน 
   และสังคม เป็นต้น   
  3.  แผนงาน ให้ลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น แผนงานการศึกษา แผนงาน 
   สาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น 
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ส่วนที่ 2 
 
 

 1.1.2 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลต าบลบ้านตาดเป็นหน่วยด าเนินการ  (แบบ ผ.01)  
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

1 เงินเดือนค่าตอบแทนฝ่าย
การเมือง 

เพื่อจ่ายเงินเดือนและ 1 1,320,480 ระดับความส าเร็จใน ข้าราชการฝ่ายการเมือง ส านักปลดั 

การติดตามและประเมนิผล 
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ค่าตอบแทนให้กับฝ่าย

การเมือง 

การพัฒนาศักยภาพ

การปฏิบัติงาน 

ได้รับเงินเดือนและ

ค่าตอบแทน 

2 เงินเดือน ค่าจ้างประจ าและ
ค่าจ้างพนักงานจ้าง 

เพื่อจ่ายเงินเดือนและค่าจา้ง

ประจ าและค่าจ้างพนักงาน

จ้าง 

1 7,876,211 ระดับความส าเร็จใน

การพัฒนาศักยภาพ

การปฏิบัติงาน 

ข้าราชการฝ่ายประจ าและ

พนักงานจ้างได้รับ

เงินเดือนและค่าจ้าง 

ทุกส่วนราชการ 

3 ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเงินค่าเช่าบ้านให้กับ

พนักงานเทศบาล 

1 275,548 ระดับความส าเร็จใน

การพัฒนาศักยภาพ

การปฏิบัติงาน 

ข้าราชการฝ่ายประจ า

ได้รับสวัสดิการตามสิทธ์ิ 

ทุกส่วนราชการ 

4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือ

การศึกษาบุตรให้กับ

พนักงานเทศบาล 

1 108,076 ระดับความส าเร็จใน

การพัฒนาศักยภาพ

การปฏิบัติงาน 

ข้าราชการฝ่ายประจ า

ได้รับสวัสดิการตามสิทธ์ิ 

ทุกส่วนราชการ 

5 ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้าง

เหมาแรงงานท าการอย่างใด

อย่างหนึ่ง 

1 687,500 ระดับความส าเร็จใน

การพัฒนาศักยภาพ

การปฏิบัติงาน 

แก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับ

ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 

ทุกส่วนราชการ 

 
 

ส่วนที่ 2 
 
 

 1.1.2 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลต าบลบ้านตาดเป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.01)  

การติดตามและประเมินผล 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่
ด าเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน 

1 86,616 ระดับความส าเร็จใน

การพัฒนาศักยภาพ

การปฏิบัติงาน 

บุคลากรมีความรู้

ความสามารถในการ

ปฏิบัติงานมากขึ้น 

ทุกส่วนราชการ 

7 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
สัมมนา 

เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน 

1 200,300 ระดับความส าเร็จใน

การพัฒนาศักยภาพ

การปฏิบัติงาน 

บุคลากรมีความรู้

ความสามารถในการ

ปฏิบัติงานมากขึ้น 

ทุกส่วนราชการ 

8 ค่าเลี้ยงรับรองการประชุม
สภาท้องถิ่น 

เพื่อเลี้ยงรับรองการประชุม

สภาท้องถิ่น 

1 2,625 ระดับความส าเร็จใน

การปฏิบัติงาน 

การเลีย้งรับรองการ

ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย 

ส านักปลดั 

9 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

ทรัพย์สินให้ใช้งานได้เป็น

ปกติ 

1 472,657 ระดับความส าเร็จใน

การพัฒนาศักยภาพใน

การท างาน 

ทรัพย์สินได้รับการ

ซ่อมแซมให้ใช้งานได้

ตามปกต ิ

ทุกส่วนราชการ 

 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
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 1.1.2 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลต าบลบ้านตาดเป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.01)  
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

10 จัดซื้อวัสดุส านักงาน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน 

1 121,308 ระดับความส าเร็จใน

การปฏิบัติงาน 

บุคลากรเทศบาลต าบล

บ้านตาดมเีครื่องมือในการ

ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

ทุกส่วนราชการ 

11 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ
ลื่น 

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน 

1 411,770 ระดับความส าเร็จใน

การปฏิบัติงาน 

บุคลากรเทศบาลต าบล

บ้านตาดมเีครื่องมือในการ

ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

ส านักปลดั/กองช่าง/
กองสาธารณสุข 

12 จั ด ซื้ อ วั ส ดุ โ ฆ ษ ณ า แ ล ะ
เผยแพร่ 

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน 

1 23,436 ระดับความส าเร็จใน

การปฏิบัติงาน 

บุคลากรเทศบาลต าบล

บ้านตาดมเีครื่องมือในการ

ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

ส านักปลดั/กองคลัง/
กองวิชาการฯ /กอง

สาธารณสุข 

13 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน 

1 15,700 ระดับความส าเร็จใน

การปฏิบัติงาน 

บุคลากรเทศบาลต าบล

บ้านตาดมเีครื่องมือในการ

ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

ทุกส่วนราชการ 

14 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน 

1 112,535 ระดับความส าเร็จใน

การปฏิบัติงาน 

บุคลากรเทศบาลต าบล

บ้านตาดมเีครื่องมือในการ

ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

การติดตามและประเมนิผล 
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15 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน 

1 216,318 ระดับความส าเร็จใน

การปฏิบัติงาน 

บุคลากรเทศบาลต าบล

บ้านตาดมเีครื่องมือในการ

ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

16 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน 

1 10,350 ระดับความส าเร็จใน

การปฏิบัติงาน 

บุคลากรเทศบาลต าบล

บ้านตาดมเีครื่องมือในการ

ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

17 จัดซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน 

1 30,045 
 

ระดับความส าเร็จใน

การปฏิบัติงาน 

บุคลากรเทศบาลต าบล

บ้านตาดมเีครื่องมือในการ

กองช่าง 

การติดตามและประเมนิผล 
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ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

18 จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน 

1 33,857 ระดับความส าเร็จใน

การปฏิบัติงาน 

บุคลากรเทศบาลต าบล

บ้านตาดมเีครื่องมือในการ

ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

กองสาธารณสุขฯ 

19 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน 

1 21,868 ระดับความส าเร็จใน

การปฏิบัติงาน 

บุคลากรเทศบาลต าบล

บ้านตาดมเีครื่องมือในการ

ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

ส านักปลดั/กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 

ส่วนที่ 2 
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ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

20 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน 

1 6,200 ระดับความส าเร็จใน

การปฏิบัติงาน 

บุคลากรเทศบาลต าบล

บ้านตาดมเีครื่องมือในการ

ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

กองสาธารณสุขฯ 

21 วัสดุกีฬา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
ออกก าลังกาย 

1 98,982 ระดับความส าเร็จใน

การปฏิบัติงาน 

ร้อยละของการออกก าลัง

กายมีสุขภาพที่ด ี

กองการศึกษา 

การติดตามและประเมนิผล 
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22 จัดซื้อวัสดุอื่นๆ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน 

1 24,520 ระดับความส าเร็จใน

การปฏิบัติงาน 

บุคลากรเทศบาลต าบล

บ้านตาดมเีครื่องมือในการ

ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

ส านักปลดั 

23 ค่าไฟฟ้าส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าใน
การปฎิบัติงาน 

1 232,866 ร้อยละของการใช้

ไฟฟ้า 

การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย

ความเรยีบร้อย 

ส านักปลดั/กอง
การศึกษา 

24 ค่าน้ าประปา เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปา 1 10,078 ร้อยละของการใช้

น้ าประปา 

การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย

ความเรยีบร้อย 

ส านักปลดั/กอง
การศึกษา 

25 ค่าโทรศัพท์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน 

1 54,636 ระดับความส าเร็จใน

การปฏิบัติงาน 

บุคลากรเทศบาลต าบล

บ้านตาดมเีครื่องมือในการ

ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

ส านักปลดั 

 
 

ส่วนที่ 2 
 
 

 1.1.2 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลต าบลบ้านตาดเป็นหน่วยด าเนินการ  (แบบ ผ.01)  
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

26 ค่าไปรษณีย์ เพื่อใช้เป็นค่าไปรษณีย์ 1 1,273 ระดับความส าเร็จใน

การปฏิบัติงาน 

มีการตดิต่อประสานงานทาง

ไปรษณีย ์

ส านักปลดั 

การติดตามและประเมนิผล 
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27 ค่ า บ ริ ก า ร สื่ อ ส า ร
โทรคมนาคม 

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน 

1 77,530 ระดับความส าเร็จใน

การปฏิบัติงาน 

บุคลากรเทศบาลต าบลบ้าน

ตาดมเีครื่องมือในการ

ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

ส านักปลดั 

28 วันสตรีสากล เพื่อให้กลุ่มสตรีต าบลบา้น
ตาดและประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการด าเนินการตาม
กิจกรรมต่างๆ 

1 29,850 ร้อยละของกลุม่สตรี

และประชาชนท่ีเข้า

ร่วมกิจกรรม 

กลุ่มสตรีต าบลบา้นตาด
และประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการด าเนินการตาม
กิจกรรมต่างๆ 

ส านักปลดั 

29 ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

1 118,800 ร้อยละของการเกิด

อุบัติเหตลุดลง 

อุ บั ติ เ ห ตุ ท า ง ถ น น ช่ ว ง
เทศกาลสงกรานต์ลดลง 

ส านักปลดั 

30 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาน
สัมพันธ์วันปิดภาคเรียน 

เพื่อให้ผู้ปกครอง นักเรียน
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้
พบปะ พูดคุยกับผูบ้ริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนปิดภาคเรียน 

1 5,715 ร้อยละของ

ผู้ปกครองที่เข้าร่วม

โครงการ 

ผู้ปกครอง นักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้พบปะ 
พูดคุยกับผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและ
บุคลากรทางการศึกษาก่อน
ปิดภาคเรียน 

กองการศึกษา 

ส่วนที่ 2 
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หลัก 
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(ผลผลิตของโครงการ)  
31 ฝึ ก อ บ ร ม คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ

จริยธรรม 
เพื่อให้ทุกคนมีคุณธรรม
ประจ าใจ 

1 21,300 ระดับความส าเร็จในการ

เข้าร่วมโครงการ 

ทุกคนมีคุณธรรม กองการศึกษา 

32 จัดการเรียนการสอนรายหัว เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน 

1 413,100 ระดับความส าเร็จในการ

ปฏิบัติงาน 

บุคลากรเทศบาลต าบล

บ้านตาดมเีครื่องมือในการ

ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

กองการศึกษา 

33 แพทย์ฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยใน
การน าสง่ต่อโรงพยาบาล
ได้ทันท่วงท ี

1 491,400 ร้อยละของผู้ป่วยที่ไดร้ับ

การส่งต่อโรงพยาบาล 

ผู้ป่วยถูกน าส่งต่อ
โรงพยาบาลได้ทนัท่วงที 

กองสาธารณสุข 

34 เข้าปกหนังสือถ่ายเอกสาร
พิ ม พ์ เ ขี ย ว แ ล ะ เ ข้ า เ ล่ ม
หนังสือ 

เพื่ อ เข้ าปกหนั งสื อถ่ าย
เอกสารพิมพ์เขียวและเข้า
เล่มหนังสือ 

1 2,098 ร้อยละของการเข้าปก

หนังสือถ่ายเอกสารพิมพ์

เขียวและเข้าเลม่หนังสือ 

มีการเข้าปกหนังสือถ่าย
เอกสารพิมพ์เขียวและ
เข้าเล่มหนังสือ 

ส านักปลดั 

35 ค่าใช้จ่ายในการตักสิ่งปฏิกูล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตัก
สิ่งปฏิกูล 

1 1,000 ร้อยละของการตักสิ่ง

ปฏิกูล 

สภาพแวดล้อมด ี ส านักปลดั 

36 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างคณะกรรมการ
ก า ห น ด ร า ค า ก ล า ง ง า น
ก่อสร้าง 

เ พื่ อ จ่ า ย ค่ า ต อ บ แ ท น
คณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้างคณะกรรมการก าหนด
ราคากลางงานก่อสร้าง 

1 20,000 ร้อยละความส าเรจ็ของ

งาน 

คณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้ า ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ก าหนดราคากลางงาน
ก่ อ ส ร้ า ง ไ ด้ รั บ
ค่าตอบแทน 

กองช่าง 

ส่วนที่ 2 
 การติดตามและประเมนิผล 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น ครั้งท่ี 1 รอบเดือนเมษายน วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2561   หน้า 38 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่
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ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

37 อาหาร เสริ ม  (นม )  ศู นย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้ดื่มนม 

1 185,660.80 ร้อยละของเด็กในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กไดด้ื่มนม 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้ดื่มนมทุกคน 

กองการศึกษา 

38 อาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็ ก เล็ ก ได้ รั บประทาน
อาหารกลางวัน 

1 524,840 ร้อยละของเด็กในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กได้

รับประทานอาหาร

กลางวัน 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เ ล็ ก ไ ด้ รั บ ป ระ ท า น
อาหารกลางวันครบทุก
คน 

กองการศึกษา 

39 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน
สังกัด สพฐ. 

เพื่อให้เด็กในโรงเรียนสังกดั 
สพฐ.ได้ดื่มนม 

1 872,962.80 ร้อยละของเด็กในโรงเรียน

สังกัด สพฐ.ได้ดื่มนม 

เด็กในโรงเรียนสังกัด 
สพฐ.ได้ดื่มนมครบทุก
คน 

กองการศึกษา 

40 อาหารกลางวันโรง เรี ยน
สังกัด สพฐ. 

เพื่อให้เด็กในโรงเรียนสังกดั 
สพฐ.ได้รับประทานอาหาร
กลางวัน 

1 1,956,000 ร้อยละของเด็กในโรงเรียน

สังกัด สพฐ.ได้รับประมาน

อาหารกลางวัน 

เด็กในโรงเรียนสังกัด 
สพฐ. ได้ รับประทาน
อาหารกลางวันครบทุก
คน 

กองการศึกษา 

41 ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ 
หนังสือระเบียบกฎหมายเพื่อ
ใช้ในการปฏิบัติงาน 

เ พื่ อ รั บ ว า ร ส า ร 
ห นั ง สื อ พิ ม พ์  ห นั ง สื อ
ระเบียบกฎหมายเพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

1 1,290 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ก า ร รั บ
วารสาร หนั งสือพิมพ์ 
หนังสือระเบียบกฎหมาย
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 

บุคลากรของเทศบาล
ไ ด้ อ่ า น ว า ร ส า ร 
หนังสือพิมพ์ หนังสือ
ระเบียบกฎหมาย 

ส านักปลดั 
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ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

42 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่ อ จ่ า ย เ งิน เบี้ ย ยั ง ชีพ
ผู้สูงอายุ 

1 6,110,800 ร้อยละของผูสู้งอายุท่ี

ได้รับเบี้ยยังชีพ 

ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ
เพื่อไว้ใช้จ่าย 

ส านักปลดั 

43 เบี้ยยังชีพผู้พิการ เพื่อจ่ายเ งินเบี้ยยั ง ชีพผู้
พิการ 

1 1,356,800 ร้อยละของผู้พิการที่

ได้รับเบี้ยยังชีพ 

ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพ
เพื่อไว้ใช้จ่าย 

ส านักปลดั 

44 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่ อ จ่ า ย เ งิน เบี้ ย ยั ง ชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ 

1 81,000 ร้อยละของผู้ป่วยเอดส์

ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ 

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยัง
ชีพเพื่อไว้ใช้จ่าย 

ส านักปลดั 

45 ส ม ท บ ก อ ง ทุ น บ า เ ห น็ จ
บ า น าญ ข้ า ร าชกา ร ส่ ว น
ท้องถิ่น (กบท.) 

เพื่อสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

1 892,411.20 ระดับความส าเร็จใน

การส่งเสริมสวัสดิการ

พนักงานเทศบาล 

ข้าราชการที่เกษียณอายุ
ราชการได้รับบ าเหน็จ
บ านาญ 

ส านักปลดั 

46 เ งิ น บ า น า ญ ข้ า ร า ช ก า ร    
ถ่ายโอน 

เพื่อให้ข้าราชการถ่ายโอน
ได้รับเงินบ านาญหลังจาก
เกษียณอายุราชการ 

1 4,392 ระดับความส าเร็จใน

การส่งเสริมสวัสดิการ

พนักงานเทศบาล 

ข้าราชการถ่ายโอนได้รับ
เงินบ านาญ 

ส านักปลดั 

 

การติดตามและประเมนิผล 
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หลัก 

47 บ า รุ ง ส ม า ค ม สั น นิ บ า ต
เทศบาลแห่งประเทศไทย 

เพื่อบ ารุงสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย 

1 75,719,.86 ร้อยละความส าเรจ็ใน

การด าเนินงาน 

เทศบาลได้ รับบริ การ
ต่างๆ จากสมาคม 

ส านักปลดั 

48 ช าระดอกเบี้ยเงินกู้ กสท. เพื่อช าระดอกเบี้ย เ งินกู้ 
กสท. 

1 331,503 ร้อยละความส าเรจ็ใน

การด าเนินงาน 

ช าระดอกเบี้ยเงินกู้ กสท. กองคลัง 

49 สมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อสมทบกองทุนประกัน
วังคม 

1 117,962 ร้อยละความส าเรจ็ใน

การด าเนินงาน 

สมทบกองทุนประกันวัง
คม 

ส านักปลดั 

50 สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

เ พื่ อ ส ม ท บ ก อ ง ทุ น
หลักประกันสุขภาพ 

1 210,000 ร้อยละความส าเรจ็ใน

การด าเนินงาน 

ส ม ท บ ก อ ง ทุ น
หลักประกันสุขภาพ 

ส ำนกัปลดั 

 

การติดตามและประเมนิผล 
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ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
51 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.

บ้ า น ต า ด ใ ต้  ห มู่ ที่  1 4      
สายทางแยกศาลาประชาคม 

- เพื่อให้น้ าไหลสะดวก  ก่อสร้างท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 14 ท่อ คสล. 
0.60 ม. ยาว 200.00 
ม.(รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ ทต.บ้าน
ตาดก าหนด) 

428,000 ระดับความส าเร็จใน
การด าเนินงานตาม
โครงการ 

เพื่อให้น้ าไหลสะดวก 
 

กองช่าง 

การติดตามและประเมนิผล 
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52 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.
บ้านตาด    หมู่ที่ 1 

- เพื่อให้น้ าไหลสะดวก  ก่อสร้างท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 1 ท่อ คสล.Dai 
0.60 ม. ยาว 200.00 
ม.(รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาล
ต าบลบ้านตาดก าหนด) 
 

422,000 ระดับความส าเร็จใน
การด าเนินงานตาม
โครงการ 

- เพื่อให้น้ าไหลสะดวก 
  
 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
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(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงา
น

รับผิดช
อบหลัก 

53 ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น  ค ส ล .    - เพื่อให้ประชาชนได้ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 418,300 ระดับความส าเร็จในการ - ประชาชนสัญจรไป-มาได้ กองช่าง 

การติดตามและประเมนิผล 
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บ้านมอดินแดง  หมู่ที่ 15 สัญจรไป-มาได้สะดวก  เหล็กบ้านมอดินแดง (เลยีบ
คลองชลประทาน) หมู่ที่ 15 
กว้าง 4.00 ม. ยาว 195.00 
ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างเฉลี่ยขา้งละ 0.50 
ม. หรือมีพื้นท่ีจราจรไม่น้อย
กว่า 780.00 ตรม. 

ด าเนินงานตามโครงการ สะดวก 
 
 

54 ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
โนนเดื่อ หมู่ที่ 9 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไป-มาได้สะดวก  

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านโนนเดื่อ 
(คุ้มริมคลองชลประทาน) 
กว้าง 3.00 ม. ยาว 
132.00 ม. หนา 0.15 
ม. ไหล่ทางลูกรังกว้าง
เฉลี่ยข้างละ 0.20 ม. 
หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อย
กว่า 396.00 ตรม.  

204,000 ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

- ประชาชนสัญจรไป-มาได้
สะดวก 
 
 

กองช่าง 

 

ส่วนที่ 2 
 
 

 1.1.2 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลต าบลบ้านตาดเป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.01)  
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่ด าเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

การติดตามและประเมนิผล 
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 หลัก 
55 ปรับปรุงถนนเดิมโดยเสริม

หินคลุกบดอัดแน่น บ้านหลุบ
หวาย หมู่ที่ 2 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไป-มาไดส้ะดวก 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดมิ
โดยเสรมิหินคลุกบดอัดแน่น 
หมู่ 2             บ้านหลุบ
หวายผิวจราจรหินคลุก กว้าง
เฉลี่ย 4.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 
ม. ระยะทาง 410.00 ม. หรือ
มีพื้นท่ีลงหินคลุกบดอัดแน่น
ไม่น้อยกว่า 1,640.00 ตร.ม.  

320,000 ระดับความส าเร็จใน
การด าเนินงานตาม
โครงการ 

- ประชาชนสัญจรไป-มา
ได้สะดวก 
 
 

กองช่าง 

56 ขยายผิวจราจร คสล. ภายใน
ห มู่ บ้ า น โ น น เ ดื่ อ พั ฒ น า      
หมู่ที่ 16 

- เพ่ือให้ประชาชน
ได้สัญจรไป-มาได้
สะดวก  

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 16 กว้า 1.00-
4.00 ม. ยาว 356.00 
ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พ้ืนที่จราจรไม่น้อยกว่า 
775.00 ตร.ม. 

391,000 ระดับความส าเร็จใน
การด าเนินงานตาม
โครงการ 

- ประชาชนสัญจรไป-
มาได้สะดวก 
 
 

กองช่าง 

  
 
 

ส่วนที่ 2 
 
 

การติดตามและประเมนิผล 
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 1.1.2 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลต าบลบ้านตาดเป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.01)  
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่ด าเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
57 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 14 

สายทางหลังโรงเรียนอุดรธรร
มานุสรณ์ 

- เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไป-มา ได้

สะดวกและมคีวาม

ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายทางหลังโรงเรียน

อุดรธรรมานุสรณ์  กว้าง 

5.00 เมตร ยาว 57 เมตร 

ความหนาผิวจราจร 0.15 

เมตร รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่เทศบาลต าบลบ้าน

ตาดก าหนด  

142,000 ระยะทางที่ได้รับการ

ก่อสร้าง   กว้าง 5.00 

เมตร    ยาว 57 เมตร 

ความหนาผิวจราจร 

0.15 เมตร  

ประชาชนสัญจรไป-มา ได้

สะดวกและมคีวาม

ปลอดภัย 

กองช่าง 

58 ขุดลอกล าห้ วยหมากแข้ ง 
(ท่อห้า)  บ้านตาด หมู่ที่ 1 

- เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า

ท่วมและให้ประชาชน

มีน้ าใช้ในการอุปโภค

ตลอดป ี

- ขุดลอกล าห้วยหมากแข้ง 
ขนาด กว้าง 14.00 เมตร 
ยาว 1,120 เมตร ลึกเฉลี่ย 
1.00-2.50 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่เทศบาลต าบลบ้านตาด
ก าหนด 

498,000 พัฒนาแหล่งน้ าล าห้วย

หมากแข้ง 1 สาย 

กว้าง 14.00 เมตร ยาว 

1,120 เมตร ลึกเฉลี่ย 

1.00-2.50 เมตร  

น้ าในล าห้วยหมากแข้ง
ไหลไดส้ะดวก 

กองช่าง 

รวมทั้งหมด 29,105,470  
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ส่วนที่ 2 
 
 

 
   1.1.3 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติทีเ่ทศบาลต าบลบ้านตาดอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ประชาชน องค์กรการกุศล  เป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.02)  
    
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

1 โครงการงานประเพณี
ทุ่งศรีเมือง 

เพื่อสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมและเพื่อ
ประชาสมัพันธ์ประเพณี
วัฒนธรรมต่างๆ ของ
จังหวัดอุดรธาน ี
 

1 10,000 ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินการ
ตามโครงการ 

ประชาชนท่ัวไป
รวมถึงผู้ที่มา
ท่องเที่ยวใน

ประเทศไทยได้
ทราบวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
จังหวัดอุดรธาน ี

ส านักปลดั อ า เ ภ อ เ มื อ ง
อุดรธานี 

รวม 10,000  
 
 

การติดตามและประเมนิผล 
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   1.1.3 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติทีเ่ทศบาลต าบลบ้านตาดอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ประชาชน องค์กรการกุศล  เป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.02)  
    
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

1 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าที่อยู่อาศัยและ
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

1 ครั้ง 78,195.95 ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินการ
ตามโครงการ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองช่าง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัด
อุดรธาน ี

รวม 78,195.95  

 
 

การติดตามและประเมินผล 
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    1.1.4 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติทีเ่ทศบาลต าบลบ้านตาดขอประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (แบบ ผ.03) 
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 

        
        

รวม   
(1.1.4 ใช้ส าหรับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด)  
 

การติดตามและประเมนิผล 
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    1.1.5 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลต าบลบ้านตาดขอประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี (แบบ ผ.04)   
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงานที่
ขอประสาน 

 

        
        

รวม   
 

    
 
 

ส่วนที่ 2 
 
 

 
 1.1.6 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติทีเ่ทศบาลต าบลบ้านตาดขอประสานโครงการพัฒนาจังหวัด อุดรธานี  (แบบ ผ.05) 
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 

        

การติดตามและประเมนิผล 
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รวม   
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  1.1.7 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติทีเ่ทศบาลต าบลบ้านตาดด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ   (แบบ ผ.06)  

การติดตามและประเมนิผล 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น ครั้งท่ี 1 รอบเดือนเมษายน วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2561   หน้า 51 

 
 

 
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
1 โครงการออกตดิตามประเมิน

กลุ่มอาชีพ 
1.ออกติดตามการ
ด าเนินงานของกลุ่มอาชีพ 
2.เยี่ยมชมผลผลติของ
กลุ่มอาชีพต่างๆ 

1 ครั้ง/ปี - ร้อยละของกลุม่อาชีพ
ที่ออกติดตาม 

ได้ทราบผลการด าเนินงาน
ของกลุ่มอาชีพต่างๆ 

ส านักปลดั 

2 โครงการปรับปรุงลดขั้นตอน
กระบวนการท างานและลด
ขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบตัิ
ราชการเพื่อประชาชน 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการติดต่อ
ราชการ 

1 ครั้ง/ปี - ร้อยละของผลสัมฤทธ์ิ
ของงานท่ีเกิดจากการ
ลดขั้นตอน 

การด าเนินงานมีความ
สะดวก รวดเร็วในการ
ให้บริการประชาชน 

ส านักปลดั 

รวม -  

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
 การติดตามและประเมนิผล 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น ครั้งท่ี 1 รอบเดือนเมษายน วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2561   หน้า 52 

 
 

 
 
    1.1.8 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติทีเ่ทศบาลต าบลบ้านตาดด าเนินการโดยจัดซื้อ จัดหา (แบบ ผ.08) 
ล าดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่ด าเนินการ

จริง (ผลผลติของ
ครุภณัฑ์) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
         
         
         

รวม   
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ส่วนที่ 3 
 
 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบ้านตาด ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่  27 เมษายน  
2561 เป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

20 20 100 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 13 86.67 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      65 64  
 3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบ้านตาด       10 10 100 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด       10 10 100 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 10 100 
 3.4 วิสัยทัศน์       5 5 100 
 3.5 กลยุทธ์        5 5 100 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 5 100 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 5 100 
 3.8 แผนงาน       5 5 100 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 4 80 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 5 100 

รวมคะแนน  100 97 97.22 
 
  1) พบว่าประเด็นข้อมูลทั่วไปได้คะแนนสูงสุด 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนใน
ประเด็นข้อมูลทั่วไปและคิดเป็นร้อยละ 97 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
   ที่ เป็น เช่นนั้น/ เหตุผลข้อมูล พ้ืนฐานในภาพรวมอยู่ ในเกณฑ์ที่ดี ในความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี รอบเดือนเมษายน 2561 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 
2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561) 

ผลการวิเคราะห์การตดิตามและประเมินผล 
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  2) พบว่าประเด็นความเชื่อมโยลยุทธศาสตร์ในภาพรวมได้คะแนนต่ าสุด 4  คะแนน คิดเป็นร้อยละ
80 ของคะแนนในประเด็นความเชื่อมโยลยุทธศาสตร์ในภาพรวมและคิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนในภาพรวม
ทั้งหมด 
   ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลความเชื่อมโยงในแต่ยุทธศาสตร์ของ อปท.มีหนึ่งยุทธศาสตร์ที่คล้ายๆ 
กันโดยไม่เหมือนกันที่เดียวแต่ก็มีความสอดคล้องกัน 
 
 
 
  1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบ้านตาดในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ของเทศบาลต าบลบ้านตาด 

20 17 85.19  

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้ง
ของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 3 100 มีความเหมาะสมแล้วกบั
สภาพพื้นที่แล้ว 

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ประชากร  และ ช่ ว งอ ายุ แ ล ะจ า นวน
ประชากร ฯลฯ 

2 2 100 มีความเหมาะสมแล้วกบั
สภาพพื้นที่แล้ว 

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม      
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 2 100 มีความเหมาะสมแล้วกบั
สภาพพื้นที่แล้ว 

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น 
การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  
โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 100 มีความเหมาะสมแล้วกบั
สภาพพื้นที่แล้ว 

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ

2 2 100 มีความเหมาะสมแล้วกบั
สภาพพื้นที่แล้ว 
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พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) 
1 .6  ข้ อมู ล เกี่ ย วกับศาสนา ประ เพณี 
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา
ถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่น ๆ 

2 2 100 มีความเหมาะสมแล้วกบั
สภาพพื้นที่แล้ว 

 
 
 
 
 
 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 
น้ า  ป่ า ไ ม้  ภู เ ข า  คุ ณ ภ า พ ข อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 1 50 ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เช่น ป่าไม้ถูก
ท าลาย 

1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ. 

2 1 50 ข้อมูลที่ไดจ้ากประชาชนจะ
ไม่ใช่ข้อมูลจริง เพราะ
ประชาชนไม่ยอมเปิดเผย
ข้อมูลที่เป็นจริงท้ังหมด 

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 
วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า 
ร่ วมตั ดสิน ใจ  ร่ วมตรวจสอบ ร่ วมรั บ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3 2 66.67 ประชาชนไม่ค่อยจะให้ความ
ร่วมมือเท่าท่ีควร 

รวม 20 17 85.19  

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น ครั้งท่ี 1 รอบเดือนเมษายน วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2561  
 หน้า 56 

 
 

  ประเด็นการพัฒนา ข้อ 1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น ประชาขนไม่ให้ความสนใจมาร่วมประชุม
เนื่องจากส่วนมากไม่ค่อยมีเวลาต้องท ามาหาเลี้ยงชีพตนเอง เช่น ท าไร่ ท านา เกษตรกรรม ฯลฯ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
  1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 14 94.44  
 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง 

ค ว า ม ส อด คล้ อ ง ยุ ท ธ ศ าส ต ร์ จั ง ห วั ด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
เทศบาลต าบลบ้านตาด นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

2 1 50 มีการวิเคราะห์ที่ครอบคลมุ
ความเชื่อมโยง ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง 1 1 100 มีการวิเคราะห์การใช้ผัง
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เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการ
บังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

เมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
และการบังคับใช้ 

2.3 การวิ เคราะห์ทางสังคม เ ช่น ด้าน
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

2 2 100 มีการวิเคราะห์ทางสังคม 

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน
รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

2 2 100 มีการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ 

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว 
ธ ร ร ม ช า ติ ต่ า ง  ๆ  ท า ง ภู มิ ศ า ส ต ร์ 
กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่
มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

2 2 100 มีการวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม 
พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ 
ทางภูมิศาสตร ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน
ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness 

2 2 100 มีผลการวิเคราะห์ศักยภาพ
เพื่อประเมนิสถานภาพการ
พัฒนาในปจัจุบันและโอกาส 
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(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-
Threat (อุปสรรค) 
2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการน าเสนอปัญหา 
ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการ
แก้ไขปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อ
แก้ไขปัญหา 

2 2 100 มีการสรุปประเด็นปัญหา
และความต้องการของ
ประชาชนเชิงพื้นที่ 

2.8 สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่
ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 เช่น สรุป
สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ 
การเบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผล
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

2 2 100 มีการสรุปผลการด าเนินงาน
ตามงบประมาณที่ไดร้ับ 
และการเบิกจ่ายงบประมาณ 

2.9  ผลที่ ไ ด้ รั บจากการด า เนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 เช่น ผลที่
ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหา
อุปสรรคการด าเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการ

แก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

1 1 100 มีการสรุปปัญหาอุปสรรคการ
ด าเนินงานท่ีผ่านมา 

รวม 15 14 94.44  

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลบ้านตาด นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 มี 1 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ทีมีความคล้ายกันกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดแต่ก็มีความสอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์ 
ของ อปท. 
 
 
 
 
 
  1.4 ยุทธศาสตร์ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน คะแนน ร้อยละของ ความเห็นของ
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เต็ม ที่ได ้ คะแนน
เต็ม 

คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร์ 65 64 99.00  
 3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบ้านตาด 

สอดคล้อ งกั บสภาพสั งคม  เศรษฐกิ จ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบ้านตาด
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

10 9 90 ยุทธศาสตร์ของ อปท. มี 1 
ยุทธศาสตร์ที่มีความ
คล้ายกันกับยุทธศาสตร์ของ
จังหวัดแต่ก็มีความ
สอดคล้องกัน 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดสอดคล้องและเชื่อมโยง
กับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น  และยุทธศาสตร์ จั งหวัด  และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

10 10 100 มีความเช่ือมโยง 

3.3  ยุทธศาสตร์ จั งหวัดสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลัก
ประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ 
Thailand 4.0 

10 10 100 มีความสอดคล้อง 

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่
เทศบาลต าบลบ้านตาดต้องการจะเป็นหรือ
บรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
โอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะ
ของเทศบาลต าบลบ้านตาดและสัมพันธ์กับ
โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

5 5 100 มีความสอดคล้องและมี
ความชัดเจน 
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.. 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่ง
ที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล
ต าบลบ้ านตาดที่ จะน า ไปสู่ ก ารบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจน
ในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 5 100 มีความชัดเจนท าให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี
ความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่
จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 5 100 มีความสอดคล้อง 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาล
ต าบลบ้านตาด ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้ นที่ จ ริ ง  ที่ จ ะน า ไ ปสู่ ผ ล ส า เ ร็ จท า ง
ยุทธศาสตร์ 

5 5 100 จุดยืนของยุทธศาสตร์น ามา
ซึ่งความส าเร็จในการ
วางแผน 

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน
อนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือแผนงานที่ เกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ของเทศบาล
ต าบลบ้านตาดที่มีความชัดเจน น าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว 

5 5 100 แผนงานมีจุดมุ่งหมายของ
การพัฒนาในอนาคต 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  Thailand 
4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวดั ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวดัและยุทธศาสตร์ของเทศบาล
ต าบลบ้านตาด 

5 5 100 ในภาพรวมมีความ
เชื่อมโยงทุกยุทธศาสตร ์

 3.10 ผลผลติ/โครงการ 
ผลผลติ/โครงการ เป็นผลผลิตที่เปน็ชุดหรือ
เป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอัน
เดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อ
น าไปสู่การจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน 

5 5 100 ผลผลติของโครงการน าไปสู่
การจัดท าโครงการต่างๆ 

 
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ 
ในภาพรวมของยุทธศาสตร์ของ อปท.มีความเชื่อมโยงและมีความสอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์ของ อปท.
และยุทธศาสตร์ในเขตพ้ืนที่ของ 
อปท.………………………………………………………………………………………………………………………………........... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลต าบลบ้านตาด ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 
เมษายน 2561 เป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 8 80 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ไปปฏิบัติ ใน       

เชิงปริมาณ  
10 10 100 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ไปปฏิบัติ ใน       
เชิงคุณภาพ  

10 10 100 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 10 100 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 59  
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5 100 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5 100 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 5 100 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  5 4 80 
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 5 100 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 5 100 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 5 100 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 5 100 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 5 100 

 5.10 มีการประมาณการราคาถกูต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 5 100 
 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5 5 100 
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 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 5 100 
รวมคะแนน  100 96 97.50 

 
  1) พบว่าประเด็นโครงการพัฒนาได้คะแนนสูงสุด  59  คะแนน คิดเป็นร้อยละ 98.33 ของ
คะแนนในประเด็นโครงการพัฒนาและคิดเป็นร้อยละ 97.50  ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
  ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของ อปท. และยุทธศาสตร์ของจังหวัดโดยมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน 
  2) พบว่าประเด็นสถานการณ์พัฒนาได้คะแนนต่ าสุด 8 คะแนน คิดเป็นร้อยละ80 ของ
คะแนนในประเด็นสถานการณ์พัฒนา และคิดเป็นร้อยละ 97.50 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
   ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลสถานการณืการพัฒนามีความเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กๆ น้อยแต่ก็
ไม่มีผลกระทบต่อการพัฒนาในภาพรวมของ อปท. และไม่มีผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ 
  3) พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ มีความชัดเจนทุกโครงการจากจ านวนโครงการ
ทั้งหมด ได้คะแนน 100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการ ซึ่งเป็น
โครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านตาดและด าเนินการ
เพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลบ้านตาดที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต  
  4) พบว่าก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมด ได้
คะแนน 100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนทีมีมีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) 
โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
  5) พบว่าการน าผลผลิต/โครงการที่ปรากฏตามแบบ ยท. 01 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านตาดได้น าไปจัดท าเป็นโครงการ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี การจ่ายขาดเงินสะสม การโอน
งบประมาณเพ่ิม การโอนตั้งจ่ายใหม่ จ านวน 50 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 27.78 ของโครงการ
ทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จ านวน 180 โครงการ (จากโครงการทั้งหมด) 
  6) พบว่า ในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี รอบเดือน เมายน 
2561 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 ถึงเดือน มีนาคม 2561 การด าเนนิการตามโครงการใน
แผนพัฒนามคีวามล่าชา้บ้างแตก่็จะเร่งด าเนนิการโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนนิการให้เสร็จทันภายใน
ปีงบประมาณ 2561 ให้หมดทุกโครงการ  
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
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.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
   
  2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการของเทศบาลต าบลบ้านตาด ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่
มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 10 100 มีการวิเคราะห์ SWOT 
Analysis ในการจัดท า
ยุทธศาสตร์ของ อปท.ที่ดี
แล้ว 

รวม 10 10 100  

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  สถานการณ์การพัฒนาของ อปท.ในรอบเดือนเมษายน 2561 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 
ถึงเดือน มีนาคม 2561 อยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้ส าหรับโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการก็จะเร่งด าเนินการให้
ทันในปีงบประมาณ 
2561…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
  2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อ
น ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่
ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถ
อ ธิ บ า ย ไ ด้ ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 

10 10 100 ในเชิงปริมาณมีการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติได้ดีในระดับหนึ่ง 
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2.2 วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ 
( Impact)  โ ค ร ง ก า ร ที่ ด า เ นิ น ก า ร ใ น        
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

   ไม่มผีลกระทบในการ
ด าเนินการตามโครงการ 

รวม 10 10 100  

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี  ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
  ในการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติในครึ่งปีแรกนี้ ของรอบเดือนเ มษายน 
2561 เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ทุก
ประการ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2.4 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
  
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนา
ในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่าง ๆ 
มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้น ๆ  ตรง

10 10 100 มีความเหมาะสมแล้ว 
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ต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ด าเนินการต่าง ๆ  มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
3.2 วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ 
( Impact)  โครงการที่ด า เนินการในเ ชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

   มีการวิเคราะหผ์ลกระทบ/
สิ่งที่กระทบ (Impact) 
โครงการที่ด าเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

รวม 10 10 100  

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
  ในการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพมีความเหมาะสมทุก
ประการ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
  2.5  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 10 100 แผนงานและงานมคีวาม
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4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้าน
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
เทศบาลต าบลบ้านตาดในมิติต่าง ๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดย
ใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand/Trend หรือ
หลั กการบู รณาการ  ( Integration)  กั บ
องค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ นที่ มี พื้ นที่
ติดต่อกัน 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของ อปท. 

4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ  
ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน   
หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่ น       
(ด้ านการเกษตรและแหล่ งน้ า )   (Local  
Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

   แผนงาน งานมีความ
สอดคล้องกับหลักประชารัฐ
และ  LSEP 

รวม 10 10 100  

 
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  แผนงานและงานมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ อปท.สอดคล้องกับ
หลักประชารัฐและ  สอดคล้องกับ (Local  Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

5 โครงการพัฒนา 65    

 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้าน
ตาดและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลบ้านตาดที่
ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไป
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะ
พัฒนาอะไรในอนาคต 

5 5 100 โครงการมคีวามชัดเจนโดยมี
วัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
โครงการ 
มีวัตถุประสงค์ ชัดเจน (clear objective) 
โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้
ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 5 100 วัตถุประสงค์มีความชัดเจน
และสอดคล้องกับโครงการ 
 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทาง
ที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  สามารถ
ระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มี
ผลผลิตอย่างไร  กลุ่ม เป้ าหมาย  พื้นที่
ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  เริ่มต้น
ในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือ
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ข อ ง โ ค ร ง ก า ร  ห า ก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไป
ว่ า ใครคื อกลุ่ ม เป้ าหมายหลั ก  ใครคื อ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

5 5 100 เป้ าหมาย  (ผลผลิ ตของ
โครงการ) มีความชัดเจนซึ่ง
น าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้องตามระเบียบ 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การ
สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

5 5 100 โครงการมคีวาม
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) 
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคต
ประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อ
ยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลดุพ้นกับดกัรายได้
ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูง

5 5 100 เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โ ค ร ง ก า ร )  มี ค ว า ม
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
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วัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทาง
สังคม (4)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละขอเต็ม ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 
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 5 . 6  โ ค ร ง ก า ร มี ค ว า ม ส อด ค ล้ อ ง กั บ 
Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการ
ปรับเปลี่ ยนโครงสร้ าง เศรษฐกิจ  ไปสู่ 
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก 
เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภค
ภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน
จ า ก ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ป ร ะ เ ท ศ ด้ ว ย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี  ความคิดสร้ างสรรค์  และ
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อ
ยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น 
ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 5 100 โครงการมคีวามสอดคล้อง
กับ Thailand 4.0 

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับ
ห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจาก
กันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกัน
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็น
ปัจจุบัน 

5 5 100 โ ค ร ง ก า ร ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความ
พอเพียงที่ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วม
ด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) (LSEP) 

5 5 100 โครงการแกไ้ขปัญหาความ
ยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาตมิั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึง
หลักส าคัญ 5 ประการในการจัดท าโครงการ
ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) 
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ประสิ ทธิ ผล  (Effectiveness)  (4 )  ความ
ยุ ติ ธ ร รม  (Equity)  ( 5 )  ค วาม โปร่ ง ใ ส 
(Transparency) 

5 5 100 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้
สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคา
กลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนด
ราคาและตรวจสอบได้ ในเ ชิงประจักษ์               
มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ า
กว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้งงบประมาณ

5 5 100 มีการประมาณการราคา
ถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 
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รายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม 
หรือรายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.11 มีการก าหนดตัว ช้ีวัด  (KPI)  และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 
ม ีก า ร ก า ห น ด ด ัช น ี ชี ้ว ัด ผ ล ง า น  (Key 
Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ 
( measurable )  ใ ช ้บ อ ก ป ร ะ ส ิท ธ ิผ ล 
(effectiveness ) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ไดร้ับ           (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5 5 100 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) 
และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะไดร้ับ 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
ม า ก ก ว่ า วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์  ซึ่ ง ก า ร เ ขี ย น
วัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไป
ได้ และมี ความ เฉพาะ เจาะจง  ในการ
ด า เนินงานตามโครงการ  (2 )  วัดและ
ประเมินผลระดบัของความส าเร็จได้ (3) ระบุ
สิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติ

5 5 100 ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
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ได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความ
เป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

รวม 65 65 100  

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนาโครงการมีความชัดเจนโดย
มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวัตถุประสงค์มีความชัดเจนและสอดคล้องกับโครงการ
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนซึ่งน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้องตามระเบียบ
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐงบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณมีการก าหนดตัวชี้วัด 
(KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
 
3. การวิเคราะห์เชิงปรมิาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (วนัที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 
  3.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง หมู่ที่/ชุมชน 
(ถ้ามีหลายต าบลระบุต าบลด้วย) 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

(คน) 

ร้อยละ 

1 เพศ หมู่ที่ 1 บ้านตาด 120  
 - ชาย หมูที่ 5 บ้านกกสะทอน 72 60.00 

- หญิง หมู่ที่ 14 บ้านตาดใต้ 48 40.00 
2 อายุ    
 - 15-25 ปี  22 18.33 

- 26-30 ปี  18 15.00 
- 31-40 ปี  50 41.67 
- 41-50 ปี  12 10.33 
- 51-60 ปี  15 12.50 
- 61-70 ปี  3 2.50 
- 71 ปีขึ้นไป  -  

3 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน    
 - น้อยกว่า 5 ป ี  10 8.33 

- 5-10 ปี  22 18.33 
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- 11-20 ปี  35 29.17 
- 21-30 ปี  38 31.67 
- มากกว่า 30 ป ี  15 12.50 

4 ระดับการศึกษา    
 - ประถมศึกษาตอนตน้ (หรืออ่านออก

เขียนได้) 
 55 45.83 

- ประถมศึกษาตอนปลาย  10 8.33 
- มัธยมศึกษาตอนต้น  18 15.00 
- มัธยมศึกษาตอนต้น    
- มัธยมศึกษาตอนปลาย  12 10.33 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  5 4.67 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  8 6.67 
- ปริญญาตร ี  12 10.33 

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง หมู่ที่/ชุมชน 
(ถ้ามีหลายต าบลระบุต าบลด้วย) 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

(คน) 

ร้อยละ 

 - ปริญญาโท    
 - ปริญญาเอก    
 - อื่น ๆ    
5 ต าแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน    
 - ประชาชน  48 40.00 

- สมาชิกสภาท้องถิ่น    
- ก านัน ผู้ ใหญ่บ้าน  ผู้ ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน 
สารวัตรก านัน แพทย์ประจ าต าบล 

 3 2.50 

- ประธานชุมชน กรรมการชุมชน  10 8.33 
- ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน    
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- อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
(อสม.)  

 12 10.00 

- สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝา่ยพลเรือน           
(อปพร.)  

 3 2.50 

- กรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง  5 4.17 
- กลุ่มอาชีพ/ตัวแทนกลุ่มอาชีพ/ตัวแทน
อาชีพ 

 3 2.50 

- ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์   2 1.67 
- กลุ่มหรืออาสาสมัคร เช่น อาสาพัฒนา
ชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ 
เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ  

 4 3.33 

- ชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุ  10 8.33 
- กลุ่มหรือองค์กรหรือสมาคมหรือชมรม
หรือตัวแทนทางธุรกิจ/การค้า/การลงทุน
อุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว  

   

- สื่อมวลชน    
- ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภา
อุตสาหกรรมจังหวัด 

   

- องค์กร/หน่วยงานอื่น ๆ    
 รวม 100 16.16 

 
 
 
 
 
 
  จากตารางข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 
  1)  เพศ  แยกเป็น 
   1.1 เพศชาย  จ านวน  72 คน  คิดเป็นร้อยละ  60 
   1.2 เพศหญิง  จ านวน  48 คน  คิดเป็นร้อยละ  40 
  2)  อายุ  ส่วนมากผู้ตอบแบบสอบถามอายุ  21-30 ปี  คิดเป็นร้อยละ  41.67    
  3)  ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน  21-30 ปี  คิดเป็นร้อยละ  31.67 
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  4)  ระดับการศึกษา  ประถมศึกษาตอนต้น (หรืออ่านออกเขียนได้)  คิดเป็นร้อยละ  45.83 
  5)  ต าแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน  เป็นประชาชนทั่วไป  คิดเป็นร้อยละ 40.00 
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  3.2  แผนงานที่ด าเนินการ 
    3.2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

1 เงินเดือน/ค่าตอบแทนฝา่ยการเมือง 1 1 2,000,000 1,320,480 100 66.02 
2 เงินเดือน/ค่าจ้างประจ า 1 1 12,316,380 4,099,593 100 33.29 
3 ค่าเช่าบา้น 1 1 318,000 159,548 100 50.17 
4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 1 1 300,000 85,526 100 28.51 
5 ค่าจ้างเหมาบริการ 1 1 194,000 144,100 100 74.28 
6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 1 105,000 57,772 100 55.02 
7 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา 1 1 300,000 121,200 100 40.40 
8 เลี้ยงรับรองประชุมสภาท้องถิ่น 1 1 30,000 2,625 100 8.75 
9 ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม (ค่าใช้สอย) 1 1 397,800 64,563 100 16.23 
10 เย็บปกหนังสือถ่ายเอกสารพิมพเ์ขียว 1 1 20,000 2,098 100 10.49 
11 รับวารสาร หนงัสือพิมพ์ หนังสอืระเบียบ

กฎหมาย 
1 1 10,000 1,290 100 12.90 

12 วัสดุส านักงาน 1 1 210,000 66,308 100 31.58 
13 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ 1 1 520,000 101,870 100 19.59 
14 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1 1 110,000 19,481 100 17.71 
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15 วัสดุคอมพิวเตอร์ 1 1 70,000 10,300 100 14.71 
16 วัสดุงานบา้นงานครัว 1 1 50,000 9,008 100 18.01 

   
  3.2  แผนงานที่ด าเนินการ 
   3.2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการจริง 

17 วัสดุอื่นๆ 1 1 50,000 24,520 100 49.04 
18 ค่าโทรศัพท ์ 1 1 80,000 54,636 100 68.30 
19 ค่าไฟฟา้ 1 1 400,000 218,034 100 54.50 
20 ค่าน้ าประปา 1 1 20,000 9,130 100 45.65 
21 ค่าไปรษณยี ์ 1 1 30,000 1,273 100 4.24 
22 ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม 1 1 80,000 75,530 100 94.41 
23 วันสตีสากล 1 1 30,000 29,850 100 99.50 
24 เลี้ยงรับรองประชุมสภาท้องถิ่น 1 1 30,000 2,625 100 8.75 

รวม  แผนงานบริหารงานทั่วไป 17,671,180 6,681,360 100 38.42 
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   3.2 แผนงานที่ด าเนินการ 
   3.2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับ โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

1 ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากร 1 1 50,000 21,310 100 42.62 
        
        

 รวม 100 42.62 
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  3.2  แผนงานที่ด าเนินการ 
    3.2.3 แผนงานการศึกษา 

ล าดับ โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

1 เงินเดือน/ค่าจ้างประจ า 1 1 2,789,640 1,895,538 100 67.95 
2 ค่าเช่าบา้น 1 1 36,000 18,000 100 50.00 
3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 1 1 68,000 18,400 100 27.06 
4 ค่าจ้างเหมาบริการ 1 1 150,000 53,400 100 35.60 
5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 1 30,000 5,000 100 16.67 
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6 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา 1 1 50,000 35,400 100 70.80 
7 ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม (ค่าใช้สอย) 1 1 200,000 4,700 100 2.35 
8 วัสดุส านักงาน 1 1 50,000 20,488 100 40.98 
9 สานสมัพันธ์วันปิดภาคเรียน 1 1 50,000 5,715 100 11.43 
10 อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 1 500,000 185,660.80 100 37.13 
11 อาหารกลางวัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 1 850,111 524,840 100 61.74 
12 อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. 1 1 2,000,000 872,962.80 100 43.64 
13 อาหารกลางวัน  โรงเรียนสังกัด สพฐ. 1 1 3,000,000 1,956,000 100 65.20 
14 ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว 1 1 413,100 413,100 100 100.00 
15 ค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 1 25,000 14,832 100 59.32 
16 ค่าน้ าประปา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 1 1 10,000 948 100 9.48 
17 วัสดุกีฬา 1 1 100,000 98,982 100 98.98 

รวม แผนงานการศึกษา 10,321,851 6,123,967 100 46.97 

  3.2  แผนงานที่ด าเนินการ 
    3.2.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

1 ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ 1 1 120,000 118,800 100 99.00 
2        
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 รวม 100 99.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.2 แผนงานที่ด าเนินการ 
   3.2.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 
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ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

1 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.บ้านตาดใต้  
หมู่ที่ 14  สายทางแยกศาลาประชาคม 

1 1 428,000 428,000 100 100 

2 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.บ้านตาด    หมู่ที่ 1 1 1 423,000 422,000 100 99.76 
3 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านมอดินแดง    หมู่ที่ 15 1 1 429,000 418,300 100 97.51 
4 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนเดื่อ หมู่ที่ 9 1 1 220,000 204,000 100 92.73 
5 ปรับปรุงถนนเดมิโดยเสริมหินคลุกบดอัดแน่น  

บ้านหลุบหวาย หมู่ที่ 2 
1 1 320,000 320,000 100 100 

6 ขยายผิวจราจร คสล. ภายในหมู่บ้านโนนเดื่อ
พัฒนา หมู่ที่ 16 

1 1 426,000 391,000 100 91.79 

7  ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 14 สายทาง 
หลังโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ 

1 1 143,000 142,000 100 99.30 

 รวม 100 97.30 

 
 
 
 
 
 
  3.2 แผนงานที่ด าเนินการ 
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   3.2.6 แผนงานเคหะและชุมชน 
ล าดับ โครงการ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

1 เงินเดือน/ค่าจ้างประจ า 1 1 3,108,974 1,522,980 100 48.99 
2 ค่าเช่าบา้น 1 1 100,000 77,000 100 77.00 
3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 1 1 20,000 4,150 100 20.75 
4 ค่าจ้างเหมาบริการ 1 1 100,000 15,700 100 15.70 
5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 1 50,000 20,244 100 40.49 
6 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา 1 1 50,000 36,200 100 72.40 
7 ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม (ค่าใช้สอย) 1 1 200,000 159,758 100 79.88 
8 วัสดุส านักงาน 1 1 20,000 19,724 100 98.62 
9 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ 1 1 200,000 59,020 100 29.51 
10 วัสดุคอมพิวเตอร์ 1 1 20,000 3,200 100 16.00 
11 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1 1 300,000 112,535 100 37.51 
12 วัสดุก่อสร้าง 1 1 300,000 216,318 100 72.10 
13 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1 1 150,000 10,350 100 6.90 
14 วัสดุการเกษตร 1 1 50,000 30,045 100 60.09 
15 ขุดลอกล าห้วยหมากแข้ง (ท่อห้า) บ้านตาด 

หมู่ที่ 1 
1 1 498,000 498,000 100 100.00 
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รวม  แผนงานเคหะและชุมชน 5,166,974 2,785,224 100 51.73 

 
  3.2  แผนงานที่ด าเนินการ 
    3.2.7 แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

1 เงินเดือน/ค่าจ้างประจ า 1 1 996,720 358,910 100 36.00 
2 ค่าเช่าบา้น 1 1 42,000 21,000 100 50.00 
3 ค่าจ้างเหมาบริการ 1 1 1,230,000 465,300 100 37.83 
4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 1 20,000 3,600 100 18.00 
5 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา 1 1 30,000 7,500 100 25.00 
6 ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม (ค่าใช้สอย) 1 1 350,000 243,636 100 69.61 
7 วัสดุส านักงาน 1 1 15,000 14,788 100 98.59 
8 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ 1 1 550,000 250,880 100 45.61 
9 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1 1 10,000 3,955 100 39.55 
10 วัสดุคอมพิวเตอร์ 1 1 10,000 2,200 100 22.00 
11 วัสดุงานบา้นงานครัว 1 1 20,000 12,860 100 64.30 
12 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 1 1 50,000 33,857 100 67.71 
13 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 1 70,000 6,200 100 8.86 
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14 แพทย์ฉุกเฉิน 1 1 990,000 490,200 100 49.51 
รวม แผนงานสาธารณสุข 4,383,720 1,914,886 100 45.18 

 
 
 
  3.2  แผนงานที่ด าเนินการ 
    3.2.8 แผนงานงบกลาง 

ล าดับ โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

1 ช าระดอกเบี้ยเงินกู้ กสท. 1 1 593,661 331,503 100 55.84 
2 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

(สปสช. 
1 1 210,000 210,000 100 100.00 

3 สมทบกองทุนประกันสังคม 1 1 242,001 117,962 100 48.74 
4 สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
1 1 897,480 892,411.20 100 99.44 

5 บ าเหน็จบ านาญข้าราชการถ่ายโอน 1 1 8,784 4,392 100 50.00 
6 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 1 1 2,678,400 1,356,800 100 50.66 
7 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 1 1 12,352,800 6,110,800 100 49.47 
8 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 1 1 186,000 81,000 100 43.55 
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รวม  แผนงานงบกลาง  17,169,126 9,104,868 100 62.21 
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 4. การวิเคราะห์เชิงคณุภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 
  4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   4.1.1 โครงการ วันสตรีสากล    

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

1 1 30,000 29,850 กลุ่มสตรีต าบลบา้นตาดและประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการด าเนินการตามกจิกรรม 

100 99.50 

     
   4.1.2  โครงการ เลี้ยงรับรองประชมุสภาท้องถิ่น    

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

1 1 30,000 2,625 มีการประชุมสภาท้องถิ่น 100 8.75 

 
   4.1.3  โครงการ เงินเดือนฝ่ายประจ าและค่าจ้างพนักงานจ้าง        

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง  ตาม ด าเนิน 
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(บาท) (บาท) แผนพัฒนา การจริง 
1 1 12,316,380 4,099,593 พนักงานฝ่ายประจ าและพนักงานจ้างได้รับ

เงินเดือนและค่าตอบแทนเป็นประจ าทุกเดือน 
100 33.29 

  
 4. การวิเคราะห์เชิงคณุภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 
  4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
    4.1.4 โครงการ เงินเดือนและค่าตอบแทนฝ่ายการเมือง        

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

1 1 2,000,000 1,320,480 ข้าราชการการฝ่ายการเมืองได้รับเงินเดือน
และค่าตอบแทนเป็นประจ าทุกเดอืน 

100 66.02 

 
    4.1.5 โครงการ ค่าเช่าบ้าน    

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

1 1 318,000 159,548 พนักงานเทศบาลได้เบิกเงนิสวัสดิการค่า
เช่าบา้นตามสิทธิท์ุกเดือน 

100 50.17 
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  4.1.6 โครงการ เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

1 1 300,000 85,526 พนักงานเทศบาลได้เบิกเงนิสวัสดิการเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามสิทธิ์ทุกเดือน 

100 28.51 

 4. การวิเคราะห์เชิงคณุภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 
  4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
    4.1.7 โครงการ จ้างเหมาบริการ    

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

1 1 194,000 144,100 งานประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 100 74.28 

    4.1.8 โครงการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

1 1 105,000 57,772 พนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิไ์ดเ้บิกเงิน 100 55.02 
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

 
  4.1.9  โครงการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา    

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

1 1 300,000 121,200 บุคลากรเทศบาลต าบลบ้านตาดได้เข้า
ฝึกอบรมสัมมนา 

100 40.40 

 
 
 4. การวิเคราะห์เชิงคณุภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 
  4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
    4.1.10  โครงการ ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน (หมวดค่าใช้สอย)    

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

1 1 397,800 64,563 ได้บ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินให้ใช้งาน
ได้ตามปกต ิ

100 16.23 
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    4.1.11 โครงการ จัดซื้อวัสดุส านักงาน    
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

1 1 210,000 66,308 เทศบาลต าบลบา้นตาดได้มีการจัดซื้อวัสดุ
ส านักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 

100 31.58 

 

    4.1.12 โครงการ จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

1 1 520,000 101,870 เทศบาลต าบลบา้นตาดได้มีการจัดซื้อวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

100 19.59 

  
 4. การวิเคราะห์เชิงคณุภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 
  4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
    4.1.13 โครงการ จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่    

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 
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ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

1 1 110,000 19,481 เทศบาลต าบลบา้นตาดได้มีการจัดซื้อวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร ่

100 17.71 

 

    4.1.14  โครงการ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์    
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

1 1 70,000 10,300 เทศบาลต าบลบา้นตาดได้มีการจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบตัิงาน 

100 14.71 

 

    4.1.15  โครงการ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว    
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

1 1 50,000 9,008 เทศบาลต าบลบา้นตาดได้มีการจัดซื้อวัสดุ
งานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 

100 18.01 

  
 4. การวิเคราะห์เชิงคณุภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 
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  4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
    4.1.16  โครงการ จัดซื้อวัสดุอ่ืนๆ    

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

1 1 50,000 24,520 เทศบาลต าบลบา้นตาดได้มีการจัดซื้อวัสดุ
อื่นๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 

100 49.04 

 

    4.1.17  โครงการ ค่าไฟฟ้าส านักงานเทศบาลต าบลบ้านตาด    
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

1 1 400,000 218,034 เทศบาลต าบลบา้นตาดได้มีการจ่ายค่าใช้
ไฟฟ้าทุกเดือน 

100 54.50 

 

    4.1.18  โครงการ ค่าน้ าประปาส านักงานเทศบาลต าบลบ้านตาด    
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 
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1 1 20,000 9,130 เทศบาลต าบลบา้นตาดได้มีการจ่ายค่าใช้
น้ าประปาทุกเดือน 

100 45.65 

 
 4. การวิเคราะห์เชิงคณุภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 
  4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
    4.1.19  โครงการ ค่าโทรศัพท์    

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

1 1 80,000 54,636 เทศบาลต าบลบา้นตาดได้มีการจ่ายค่า
โทรศัพท์ทุกเดือน 

100 68.30 

 

    4.1.20  โครงการ ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม    
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

1 1 80,000 75,530 เทศบาลต าบลบา้นตาดได้มีการจ่าย
ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคมทกุเดือน 

100 94.41 

 

    4.1.21  โครงการ ค่าไปรษณีย์    
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เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

1 1 30,000 1,273 เทศบาลต าบลบา้นตาดได้มีการจ่ายค่า
ไปรษณีย์ทุกเดือน 

100 4.24 

  
 4. การวิเคราะห์เชิงคณุภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 
  4.2 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
    4.2.1 โครงการ ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมและนันทนาการ        

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

1 1 40,000 21,310 บุคลากรของเทศบาลต าบลบา้นตาดได้รบั
ความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองของคุณธรรม 
จริยธรรม 

100 53.28 
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 4. การวิเคราะห์เชิงคณุภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 
  4.3 แผนงาน การศึกษา 
    4.3.1 โครงการ เงินเดือนฝ่ายประจ าและค่าจ้างพนักงานจ้าง        

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

1 1 2,789,640 1,895,538 พนักงานฝ่ายประจ าและพนักงานจ้างได้รับ
เงินเดือนและค่าตอบแทนเป็นประจ าทุกเดือน 

100 67.95 

 
    4.3.2 โครงการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสานสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน        
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เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

1 1 20,000 5,715 ผู้ปกครอง นักเรียนในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ได้พบปะ พูดคุยกบัผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนปิดภาคเรียน 

100 28.58 
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    4.3.3 โครงการ อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก        

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

1 1 500,000 185,660.80 เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ดื่มนมครบ
ทุกคน 

100 37.13 
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    4.3.4 โครงการ อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก        

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

1 1 850,000 524,840 เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้
รับประทานอาหารกลางวนัครบทุกคน 

100 61.75 

 
    4.3.5 โครงการ อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ.        

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

1 1 2,000,000 872,962.80 เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.ได้ดื่ม
นมครบทุกคน 

100 43.65 

 
 4. การวิเคราะห์เชิงคณุภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 
    4.3.6 โครงการ อาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.        

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 
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ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

1 1 3,000,000 1,956,000 เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.ได้
รับประทานอาหารกลางวนัครบทุกคน 

100 65.20 

 
    4.3.7 โครงการ ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว        

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

1 1 413,100 413,100 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็กมี
อุปกรณ์การเรียนการสอนพร้อม 

100 100 

 
    4.3.8 โครงการ ค่าเช่าบ้าน        

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

1 1 36,000 18,000 พนักงานเทศบาลได้เบิกเงนิสวัสดิการค่า
เช่าบา้นตามสิทธิท์ุกเดือน 

100 50.00 
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    4.3.9 โครงการ เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร        

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

1 1 68,000 18,400 พนักงานเทศบาลได้เบิกเงนิสวัสดิการเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามสิทธิ์ทุกเดือน 

100 27.06 

 
    4.3.10  โครงการ ค่าจ้างเหมาบริการ        

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

1 1 150,000 53,400 งานประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 100 35.60 

 
    4.3.11  โครงการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ        

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น ครั้งท่ี 1 รอบเดือนเมษายน วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2561   หน้า 104 

 
 

1 1 30,000 5,000 พนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิไ์ดเ้บิกเงิน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

100 16.67 

 
 
 4. การวิเคราะห์เชิงคณุภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 
    4.3.12  โครงการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา        

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

1 1 50,000 35,400 บุคลากรเทศบาลต าบลบ้านตาดได้เข้า
ฝึกอบรมสัมมนา 

100 70.80 

 
    4.3.13  โครงการ ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม (หมวดค่าใช้สอย)        

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

1 1 200,000 4,700 ได้บ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินให้ใช้งาน
ได้ตามปกต ิ

100 2.35 
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    4.3.14  โครงการ วัสดุส านักงาน        
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

1 1 50,000 20,488 เทศบาลต าบลบา้นตาดได้มีการจัดซื้อวัสดุ
ส านักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 

100 40.98 

 
 4. การวิเคราะห์เชิงคณุภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 
    4.3.15  โครงการ ค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก        

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

1 1 25,000 14,832 เทศบาลต าบลบา้นตาดได้มีการจ่ายค่าใช้
ไฟฟ้าทุกเดือน 

100 59.32 

 
    4.3.16  โครงการ ค่าน้ าประปา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)        

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง  ตาม ด าเนิน 
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(บาท) (บาท) แผนพัฒนา การจริง 

1 1 10,000 948 เทศบาลต าบลบา้นตาดได้มีการจ่ายค่าใช้
น้ าประปาทุกเดือน 

100 9.48 

 
    4.3.17  โครงการ วัสดุกีฬา        

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

1 1 100,000 98,982 เทศบาลต าบลบา้นตาดได้มีการจัดซื้อวัสดุ
กีฬา 

100 98.98 

 
 4. การวิเคราะห์เชิงคณุภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 
  4.4  แผนงาน รักษาความสงบภายใน 
    4.4.1 โครงการ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ        

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

1 1 120,000 118,800 ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ 100 99.00 
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  4.5 แผนงาน สาธารณสุข 
    4.5.1 โครงการ แพทย์ฉุกเฉิน        

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

1 1 990,000 490,200 สามารถส่งผู้ป่วย ผู้ประสบอบุัตเิหตุไป
โรงพยาบาลเพื่อรักษาได้ทันเวลา 

100 49.51 

 
    4.5.2 โครงการ เงินเดือนฝ่ายประจ าและค่าจ้างพนักงานจ้าง        

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

1 1 996,720 358,910 พนักงานฝ่ายประจ าและพนักงานจ้างได้รับ
เงินเดือนและค่าตอบแทนเป็นประจ าทุกเดือน 

100 36.00 

 4. การวิเคราะห์เชิงคณุภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 
    4.5.3 โครงการ ค่าเช่าบ้าน        

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง  ตาม ด าเนิน 
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(บาท) (บาท) แผนพัฒนา การจริง 

1 1 42,000 21,000 พนักงานเทศบาลได้เบิกเงนิสวัสดิการค่า
เช่าบา้นตามสิทธิท์ุกเดือน 

100 50.00 

 
    4.5.4 โครงการ ค่าจ้างเหมาบริการ        

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

1 1 1,230,000 465,300 งานประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 100 37.83 

 
    4.5.5 โครงการ เดินทางไปราชการ        

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

1 1 20,000 3,600 พนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิไ์ดเ้บิกเงิน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

100 18.00 

 
 
 4. การวิเคราะห์เชิงคณุภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 
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    4.5.6 โครงการ ฝึกอบรมสัมมนา        
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

1 1 30,000 7,500 บุคลากรเทศบาลต าบลบ้านตาดได้เข้า
ฝึกอบรมสัมมนา 

100 25.00 

 
    4.5.7 โครงการ ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม (ค่าใช้สอย)        

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

1 1 350,000 243,636 ได้บ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินให้ใช้งาน
ได้ตามปกต ิ

100 69.61 

 
    4.5.8 โครงการ วัสดุส านักงาน        

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 
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1 1 15,000 14,788 เทศบาลต าบลบา้นตาดได้มีการจัดซื้อวัสดุ
ส านักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 

100 98.59 

 
 4. การวิเคราะห์เชิงคณุภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 
    4.5.9 โครงการ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น        

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

1 1 550,000 250,880 เทศบาลต าบลบา้นตาดได้มีการจัดซื้อวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

100 45.61 

 
    4.5.10  โครงการ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่        

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

1 1 10,000 3,955 เทศบาลต าบลบา้นตาดได้มีการจัดซื้อวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร ่

100 39.55 

 
    4.5.11  โครงการ วัสดุคอมพิวเตอร์        
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เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

1 1 10,000 2,200 เทศบาลต าบลบา้นตาดได้มีการจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบตัิงาน 

100 22.00 

 
 4. การวิเคราะห์เชิงคณุภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 
    4.5.12  โครงการ วัสดุเครื่องแต่งกาย        

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

1 1 50,000 33,857 เทศบาลต าบลบา้นตาดได้มีการจัดซื้อวัสดุ
เครื่องแต่งกาย 

100 67.71 

 
    4.5.13  โครงการ วัสดุงานบ้านงานครัว        

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 
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1 1 20,000 12,860 เทศบาลต าบลบา้นตาดได้มีการจัดซื้อวัสดุ
งานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 

100 64.30 

 
    4.5.14  โครงการ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์        

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

1 1 70,000 6,200 เทศบาลต าบลบา้นตาดได้มีการจัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์และการแพทย ์

100 8.86 

 
 4. การวิเคราะห์เชิงคณุภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 
    4.5.15  โครงการ แพทย์ฉุกเฉิน        

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

1 1 990,000 491,400 ได้มีการช่วยเหลือผู้ประสบอุบตัิเหตุส่งต่อ
โรงพยาบาลได้ทันท่วงที 

100 49.64 

 
  4.6 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา   
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  4.6.1 โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.บ้านตาดใต้ หมู่ที่ 14  สายทางแยกศาลาประชาคม 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

1 1 428,000 428,000 น้ าไหลได้สะดวก 100 100 

 
  4.6.2 โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.บ้านตาด    หมู่ที่ 1 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

1 1 423,000 422,000 น้ าไหลได้สะดวก 100 99.76 

 
 
 4. การวิเคราะห์เชิงคณุภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 
  4.6 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
    4.6.3 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านมอดินแดง    หมู่ที่ 15        

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง  ตาม ด าเนิน 
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(บาท) (บาท) แผนพัฒนา การจริง 

1 1 429,000 418,300 ประชาชน นักเรียน นักศึกษาสญัจรไป-มา 
ได้สะดวก 

100 97.51 

 

    4.6.4 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนเดื่อ หมู่ที่ 9        
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

1 1 220,000 204,000 ประชาชน นักเรียน นักศึกษาสญัจรไป-มา 
ได้สะดวก 

100 92.73 

 

  4.6.5 โครงการ ปรับปรุงถนนเดิมโดยเสริมหินคลุกบดอัดแน่นบ้านหลุบหวาย หมู่ที่ 2        
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

1 1 320,000 320,000 ประชาชน นักเรียน นักศึกษาสญัจรไป-มา 
ได้สะดวก 

100 100 

 4. การวิเคราะห์เชิงคณุภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 
  4.6 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
    4.6.6 โครงการ ขยายผิวจราจร คสล.ภายในหมู่บ้านโนนเดื่อพัฒนา        
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เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

1 1 426,000 391,000 ประชาชน นักเรียน นักศึกษาสญัจรไป-มา 
ได้สะดวก 

100 91.79 

 

    4.6.7 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14 สายทางหลังโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์        
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

1 1 143,000 142,000 ประชาชน นักเรียน นักศึกษาสญัจรไป-มา 
ได้สะดวก 

100 99.30 

 

  4.7 แผนงาน เคหะและชุมชน 
    4.7.1 โครงการ  ขุดลอกล าห้วยท่อห้า บ้านตาด หมู่ที่ 1        

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

1 1 498,000 498,000 น้ าในล าห้วยท่อห้าไหลได้สะดวก 100 100 
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 4. การวิเคราะห์เชิงคณุภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 
  4.7  แผนงาน เคหะและชุมชน 
    4.7.2 โครงการ  เงินเดือนฝ่ายประจ าและค่าจ้างพนักงานจ้าง        

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

1 1 3,108,974 1,522,980 พนักงานฝ่ายประจ าและพนักงานจ้างได้รับ
เงินเดือนและค่าตอบแทนเป็นประจ าทุกเดือน 

100 48.99 

 

    4.7.3 โครงการ ค่าเช่าบ้าน        
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

1 1 100,000 77,000 พนักงานเทศบาลได้เบิกเงนิสวัสดิการค่า
เช่าบา้นตามสิทธิท์ุกเดือน 

100 77.00 

 

    4.7.4 โครงการ  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร        
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง  ตาม ด าเนิน 
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(บาท) (บาท) แผนพัฒนา การจริง 

1 1 20,000 4,150 พนักงานเทศบาลได้เบิกเงนิสวัสดิการเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามสิทธิ์ทุกเดือน 

100 20.75 

 
4. การวิเคราะห์เชิงคณุภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 
  4.7  แผนงาน เคหะและชุมชน 
    4.7.5 โครงการ  ค่าจ้างเหมาบริการ        

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

1 1 100,000 15,700 งานประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 100 15.70 

 
    4.7.6 โครงการ  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ        

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

1 1 50,000 20,244 พนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิไ์ดเ้บิกเงิน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

100 40.49 
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    4.7.7 โครงการ  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา        
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

1 1 50,000 36,200 บุคลากรเทศบาลต าบลบ้านตาดได้เข้า
ฝึกอบรมสัมมนา 

100 72.40 

 
4. การวิเคราะห์เชิงคณุภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 
  4.7  แผนงาน เคหะและชุมชน 
    4.7.8 โครงการ  ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม (ค่าใช้สอย)        

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

1 1 200,000 159,758 ได้บ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินให้ใช้งาน
ได้ตามปกต ิ

100 79.88 

 

    4.7.9 โครงการ  วัสดุส านักงาน        
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
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ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

1 1 20,000 19,724 เทศบาลต าบลบา้นตาดได้มีการจัดซื้อวัสดุ
ส านักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 

100 98.62 

 

    4.7.10  โครงการ  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น        
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

1 1 200,000 59,020 เทศบาลต าบลบา้นตาดได้มีการจัดซื้อวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

100 29.51 

 
4. การวิเคราะห์เชิงคณุภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 
  4.7  แผนงาน เคหะและชุมชน 
   4.7.11  โครงการ  วัสดุคอมพิวเตอร์        

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

1 1 20,000 3,200 เทศบาลต าบลบา้นตาดได้มีการจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบตัิงาน 

100 16.00 
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   4.7.12  โครงการ  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ        
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

1 1 300,000 112,535 เทศบาลต าบลบา้นตาดได้มีการจัดซื้อวัสดุ
ไฟฟ้าและวิทย ุ

100 37.51 

 

    4.7.13  โครงการ  วัสดุก่อสร้าง        
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

1 1 300,000 216,318 เทศบาลต าบลบา้นตาดได้มีการจัดซื้อวัสดุ
ก่อสร้าง 

100 72.10 

 
4. การวิเคราะห์เชิงคณุภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 
  4.7  แผนงาน เคหะและชุมชน 
    4.7.14  โครงการ  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง        

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 
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ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

1 1 150,000 10,350 เทศบาลต าบลบา้นตาดได้มีการจัดซื้อวัสดุ
ยานพาหหนะและขนส่ง 

100 6.90 

 
    4.7.15  โครงการ  วัสดุการเกษตร        

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

1 1 50,000 30,045 เทศบาลต าบลบา้นตาดได้มีการจัดซื้อวัสดุ
การเกษตร 

100 60.09 

 
 
 
 
 
 
 
4. การวิเคราะห์เชิงคณุภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 
  4.8 แผนงาน งบกลาง 
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    4.8.1  โครงการ  ช าระดอกเบี้ยเงินกู้ กสท.       
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

1 1 593,661 331,503 เทศบาลต าบลบา้นตาดไดจ้่ายดอกเบี้ย
ให้กับ กสท. 

100 55.84 

 

    4.8.2  โครงการ  สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)       
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

1 1 210,000 210,000 เทศบาลต าบลบา้นตาดไดส้มทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ (สปสช.) 

100 100 

 

   4.8.3  โครงการ  สมทบกองทุนประกันสังคม       
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

1 1 242,001 117,962 เทศบาลต าบลบา้นตาดไดส้มทบกองทุน 100 48.74 
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ประกันสังคม 

 4. การวิเคราะห์เชิงคณุภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 
  4.8 แผนงาน งบกลาง 
    4.8.4  โครงการ  สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น      

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

1 1 897,480 892,411.20 เทศบาลต าบลบา้นตาดได้สมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

100 99.44 

 

   4.8.5  โครงการ  บ าเหน็จบ านาญข้าราชการถ่ายโอน       
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

1 1 8,784 4,392 เทศบาลต าบลบ้านตาดได้จ่ายเงิน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการถ่ายโอน 

100 50.00 
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4. การวิเคราะห์เชิงคณุภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 
  4.8 แผนงาน งบกลาง 
   4.8.6  โครงการ  เบี้ยยังชีพผู้พิการ       

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

1 1 2,678,400 1,356,800 เทศบาลต าบลบ้านตาดได้จ่ายเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้พิการ 

100 50.66 

 

    4.8.7  โครงการ  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ      
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

1 1 12,352,800 6,110,800 เทศบาลต าบลบ้านตาดได้จ่ายเงินเบี้ยยัง 100 49.47 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น ครั้งท่ี 1 รอบเดือนเมษายน วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2561   หน้า 125 

 
 

ชีพผู้สูงอายุ 
 

   4.7.8  โครงการ  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์      
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

1 1 186,000 81,000 เทศบาลต าบลบ้านตาดได้จ่ายเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยอดส์ 

100 43.55 

  4.8 สรุปโครงการทั้งหมดที่ด าเนินการ   
ล าดับ โครงการ งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง
(บาท) 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

1 เงินเดือน/ค่าตอบแทนฝ่ายการเมือง 2,848,320 1,320,480 100 46.36 
2 เงินเดือน ค่าจ้างฝ่ายประจ า 19,211,714 7,876,211 100 41.00 
3 ค่าเช่าบ้าน 496,000 275,548 100 55.56 
4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 278,000 108,076 100 38.88 
5 ค่าจ้างเหมาบริการ 1,674,000 678,500 100 40.53 
6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 205,000 86,616 100 42.25 
7 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา 430,000 200,300 100 46.58 
8 เลี้ยงรับรองประชุมสภาท้องถิ่น 30,000 2,625 100 8.75 
9 ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม (ค่าใช้สอย) 1,147,800 472,657 100 41.18 
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10 เย็บปกหนังสือถ่ายเอกสารพิมพ์เขียว 22,000 2,098 100 9.54 
11 รับวารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือระเบียบกฎหมาย 10,000 1,290 100 12.90 
12 โครงการวันสตรีสากล 30,000 29,850 100 99.50 
13 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากร 40,000 21,310 100 53.28 
14 โครงการสานสมัพันธ์วันปิดภาคเรยีน 20,000 5,715 100 28.58 
15 โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ 120,000 118,800 100 99.00 
16 โครงการแพทย์ฉุกเฉิน 990,000 491,400 100 49.51 
17 โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 500,000 185,660.80 100 37.13 
18 โครงการอาหารกลางวัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 850,000 524,840 100 61.74 

 
 
 
  4.8 สรุปโครงการทั้งหมดที่ด าเนินการ   

ล าดับ โครงการ งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนินการจริง

(บาท) 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

19 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. 2,000,000 872,962.80 100 43.74 
20 โครงการอาหารกลางวัน  โรงเรียนสังกัด สพฐ. 3,000,000 1,956,000 100 65.20 
21 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.บ้านตาดใต้ หมู่ท่ี 14  สายทางแยกศาลาประชาคม 428,000 428,000 100 100.00 
22 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.บ้านตาด    หมู่ที่ 1 สายทางสี่แยกโรงเรียนบ้านตาด 423,000 422,000 100 99.76 
23 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านมอดินแดง    หมู่ที่ 15 สายทางเลียบคลองชลประทาน 429,000 418,300 100 97.51 
24 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนเดื่อ หมู่ที่ 9 สายทางริมคลองชลประทาน 220,000 204,000 100 92.73 
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25 ปรับปรุงถนนเดมิโดยเสริมหินคลุกบดอัดแน่น บ้านหลุบหวาย หมู่ที่ 2 สายทาง 
ซอยสวนยาง 

320,000 320,000 100 100.00 

26 ขยายผิวจราจร คสล. ภายในหมู่บ้านโนนเดื่อพัฒนา หมู่ที่ 16 สายทางภายในหมู่บ้าน 426,000 391,000 100 91.79 
27 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 14 สายทางหลังโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ 143,000 142,000 100 99.30 
28 ขุดลอกล าห้วยหมากแข้ง (ท่อห้า)  บ้านตาด หมู่ที่ 1 498,000 498,000 100 100.00 
29 วัสดุส านักงาน 295,000 121,308 100 41.12 
30 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,270,000 411,770 100 32.42 
31 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 130,000 23,436 100 18.03 
32 วัสดุคอมพิวเตอร์ 120,000 15,700 100 13.08 
33 วัสดุกีฬา 100,000 98,982 100 98.99 
34 วัสดุการเกษตร 60,000 30,045 100 50.08 
35 วัสดุก่อสร้าง 300,000 216,318 100 72.10 
36 วัสดุงานบ้านงานครัว 220,000 21,868 100 9.94 
37 วัสดุไฟฟ้าละวิทยุ 352,000 112,535 100 31.97 
38 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 70,000 6,200 100 8.86 
39 วัสดุเครื่องแต่งกาย 50,000 33,857 100 67.71 

4.8  สรุปโครงการทั้งหมดที่ด าเนินการ 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนินการจริง

(บาท) 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

40 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 300,000 10,350 100 3.45 
41 วัสดุอื่น 100,000 24,520 100 24.52 
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42 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 413,100 413,100 100 100.00 
43 ค่าโทรศัพท์ 80,000 54,636 100 68.30 
44 ค่าไฟฟ้า 425,000 232,866 100 54.79 
45 ค่าน้ าประปา 30,000 10,078 100 33.60 
46 ค่าไปรษณีย์ 30,000 1,273 100 4.24 
47 ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม 80,000 75,530 100 94.41 
48 อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพื่อท่ีอยู่อาศัยและเพื่อการเกษตร 500,000 78,195 100 15.64 
49 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 210,000 210,000 100 100.00 
50 ช าระดอกเบี้ยเงินกู้ กสท. 593,661 331,503 100 55.84 
51 เงินสมทบประกันสังคมให้กับพนักงานจ้าง 242,001 117,962 100 48.74 
52 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 2,678,400 1,356,800 100 50.66 
53 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 186,000 81,000 100 43.55 
54 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 12,352,800 6,110,800 100 49.47 
55 ค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 81,700 75,719.86 100 92.68 
56 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 897,480 892,411.20 100 99.44 
57 เงินบ านาญข้าราชการถ่ายโอน 8,784 4,392 100 50.00 
58 บ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 81,700 75,719.86 100 92.68 

 รวมทั้งหมดที่ด าเนินการ 59,047,460 29,303,115 100 49.63 
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