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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง

เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  เทศบาลต าบลอุทัย  ในฐานะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชน  จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท าแผน
ติดตามและประเมินผล   เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่าง ๆ  เพ่ือใช้เปรียบเทียบ
การท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย 
  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  มาตรา 287 วรรค  3  บัญญัติให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณ  การใช้จ่าย
และผลการด าเนินงานในรอบปี  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และตามระเบียบกกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 3)  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนพัฒนาสามปี  และแผนการด าเนินงาน  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์และทรัพยากร
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน และถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หาก
ไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  
ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือ
ในการน าข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   
 

1. ความหมายของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (M0nitoring) หมายถึง  กิจกรรมที่ท าเพ่ือแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติ
ด้วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมายซึ่ง
ก าหนดไว้ในแผนงาน  การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้า  ซึ่งท าให้เห็นความจ าเป็นใน
การด าเนินการแก้ไข 
  การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง  การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง  
เพ่ือประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง  (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้น  เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนหรือไม่  ผลการประเมินอาจยืนยันว่า  การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่ก าหนดไว้ในแผน หรืออาจ
แสดงถึงความล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียง  ซึ่งควรแก่การทบทวน 
  การติดตามและประเมินผล  จึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญส าหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการ
ปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา  ซึ่งผลจากกการติดตามและประเมินผล  ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทาง
ที่ผู้บริหารจะน าไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี 
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2. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  2.1 เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
  2.2 เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
  2.3 เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลอุทัยและแก้ไขได้ตรงกับ
ปัญหาที่เกิดขึ้น 
  2.4 เพ่ือใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาปีต่อไป 
 

3. วิธีการติดตามและประเมินผล 
  3.1 การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพ่ือให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ด าเนินงานตาม
โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปี
หรือไม่หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ตามที่ก าหนดไว้  
  3.2 การประเมินผล (Evaluation) โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 
        3.2.1  การประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ  โดยพิจารณาจากความส าเร็จใน
การด าเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ ส าหรับโครงการที่เป็นการจัดการอบรม/ศึกษาดูงานได้มี
การประเมินผลความส าเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี 
         3.2.2  การประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยพิจารณาจาก
ความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ให้รับงบประมาณใน
แต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา เมื่อถึงก าหนดในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คือ ช่วงเดือนตุลาคม 
2563 ถึง กันยายน 2564  ซึ่งเป็นปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  เพ่ือเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความส าเร็จของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และน าเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหาร เทศบาล
ต่อไป 
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ขั้นตอนและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ของเทศบาลต าบลอุทัย 

 
แผนภาพที่ 1 วงจรของการบริหารเชิงกลยุทธ์ 

               

                                                                           วิเคราะห์สถานการณ์   
 

 
             การวางแผน       วิสัยทัศน์      พันธกิจ   เป้าประสงค์     กลยุทธ์           
 
 
  
    การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ                  แผนปฏิบัติการ 
 
 
 
    ควบคุมและประเมินผล                ติดตามและประเมินผล 
 
  จากวงจรข้างต้นจะเห็นได้ว่า  การติดตามและประเมินผลเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการบริหารเชิงกล
ยุทธ์กล่าวคือ  หลังจากที่ได้น าแผนการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผลเพ่ือให้
ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปฏิบัติงานส าหรับ
น าไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการท างานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
  ส าหรับการติดตามแผนและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)  ของเทศบาล
ต าบลอุทัย  เป็นการติดตามและประเมินผลหลังจากที่ได้น าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  จ านวน  ๑  ครั้ง ต่อปี              
(ตามปีงบประมาณ คือ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) ทั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้ระบุในหมวด
ที่ 6  (การติดตามประเมินผล ข้อ 28 - 29) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 , (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมหนังสือเพ่ิมติมจนถึงปัจจุบัน  
ซึ่งได้ก าหนดไว้ว่า “ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ส าหรั บ
ก าหนดแนวทาง  วิธีการ และให้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยให้รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”  โดยมีขั้นตอนและวิธีการดังนี้ 
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แผนภาพที่ 2 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
 
 

      การวางแผนพัฒนา                   ส่วนราชการด าเนินการประเมินตนเอง 
                                                                                            ตามแบบประเมิน 
 
 
                                      ทบทวนปรับปรุง                รวบรวมข้อมูล/ตรวจสอบความถูกต้อง 
                                            แก้ไข                  ประมวลผลข้อมูลและจัดท าสรุป 

                      รายงานผลการติดตามฯ 
 
 
                         เสนอคณะกรรมการติดตามและ 
   การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ                      ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ  

            พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 
 

                 รายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะของ 
               คณะกรรมการฯ เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
             สภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
       - ประกาศให้ประชาชนทราบ โดยปิดประกาศไม่น้อย   
         กว่า 30 วัน 

                                  - เผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์  
         เว็บไซต์เทศบาล ,ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ 

                                 - แจ้งทุกส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
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4. แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบไป
ด้วยแบบรายงาน  3  แบบ ดังนี้ 
  4.1 แบบที่ 1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะท า
การประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง  หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว  

4.2 แบบที่ 2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี   

4.3 แบบที่ 3  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ  1  ครั้ง หลังจากสิ้นสุด
งบประมาณ 
 

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  ผู้บริหารเทศบาลต าบลอุทัย  ใช้การติดตามและประเมินผล เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน     
ได้หลายแนวทาง ดังนี้  

1. จัดสรรทรัพยากรของเทศบาลต าบลอุทัย  สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่า  
กิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม ่ 

2. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการ
ปฏิบัติงานของส่วนต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารก าหนดไว้หรือไม ่ 

3. เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบ  และประเมินผลการท างานของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผล
ต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน  ถ้าผู้บริหารหน่วยงาน  สามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดที่ก าหนด ก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ  
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บทที่ 2 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

 
วิสัยทัศนก์ารพัฒนาของเทศบาลต าบลอุทัย 

 “สาธารณูปโภคครบครัน  สร้างสรรค์เมืองน่าอยู่แบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน” 
 
 

พันธกิจ 
  พันธกิจของการพัฒนาเทศบาลต าบลอุทัย (Mission) 

1.  จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี 
2.  จัดให้มีการส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการชุมชน สาธารณสุขและสุขภาพพลานามัย สงเคราะห์

ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ร่วมถึงผู้ป่วยเอดส์ และผู้ประสบภัยพิบัติ 
3.  จัดให้มีการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และความสงบเรียบร้อย   
4.  จัดให้มีการบริหารจัดการมลภาวะที่ก่อให้เกิดมลพิษและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม    
5.  จัดให้มีการส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น  และการท่องเที่ยว 
6.  จัดให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา

เศรษฐกิจไปสู่ความยั่งยืน 
7.  จัดให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ของเทศบาลต าบลอุทัย (G0als) 
1.  มีโครงสร้างพ้ืนฐาน  การคมนาคม  สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย  ระบบสาธารณูปโภคท่ัวถึง 

  2.  ต้องการให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
3.  มีการพัฒนาชุมชนและสังคม มีความเข้มแข็งและสงบเรียบร้อย   
4.  บริหารจัดการและควบคุมมลภาวะที่อาจก่อให้เกิดมลพิษ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมให้ดีข้ึน 
5.   การศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนา  ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี  ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและสถานที่ท่องเที่ยว ได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพร้อมเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก   
6.   ประชาชนมีการด าเนินการชีวิตโดยยึดหลักตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมเศรษฐกิจ

ของชุมชนให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป 
7.  มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (Strategy) 
 ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ด้านบริการชุมชนและสังคม 
  1.  แผนงานเคหะและชุมชน                

2.  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
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 ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

  1.  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
2.  แผนงานสาธารณสุข 

3.  แผนงานเคหะและชุมชน 

4.  แผนงานการศึกษา 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน 
1.  แผนงานงบกลาง 

 ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ด้านบริหารทั่วไป 

  1.  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

2.  แผนงานรักษาความสงบภายใน 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
1.  แผนงานเคหะและชุมชน 

 ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการบริหารจัดการมลภาวะท่ีก่อให้เกิดมลพิษและการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
1.  แผนงานเคหะและชุมชน 

2.  แผนงานสาธารณสุข 

3.  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  และการท่องเที่ยว 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
  1.  แผนงานการศึกษา 

2.  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
3.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
4.  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและ
การพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่ความยั่งยืน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
  1.  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

2.  แผนงานสาธารณสุข 
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 ยุทธศาสตร์ที่  7  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ด้านบริหารทั่วไป 

  1.  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

2.  แผนงานรักษาความสงบภายใน 
3.  แผนงานการศึกษา 
4.  แผนงานสาธารณสุข 
5.  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
6.  แผนงานเคหะและชุมชน 
7.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
8.  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
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บทที่ 3 
กำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ 

เทศบำลต ำบลอุทัย  อ ำเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
เทศบาลต าบลอุทัย  ได้ด าเนินการเพ่ือติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลอุทัย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเก็บข้อมูลการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ                  
ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร  และน ามาสรุปเป็นภาพรวมของการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลอุทัย  ดังนี้ 

  

 
 

ค าชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะท า
การประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ประเดน็การประเมิน 
มีการ

ด าเนนิงาน 
ไม่มีการ

ด าเนนิงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น    
1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเน่ืองสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแบบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพฒันาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   
10. มีการก าหนดวิสัยทัศฯและภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น   
11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 
 

แบบที่ 1 การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ค าชี้แจง : เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อ เทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
2.  รายงานผลการด าเนินงาน  ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563  - 3๐ กันยายน 2564) 
  
ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
 

จ านวน
โครงการ งบประมาณ 

 
จ านวน
โครงการ งบประมาณ 

 
จ านวน
โครงการ งบประมาณ 

 
จ านวน
โครงการ งบประมาณ 

 
จ านวน
โครงการ งบประมาณ 

 
จ านวน
โครงการ งบประมาณ 

    

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 31 
27,950,00

0 
19 

11,830,00
0 

13 6,300,000 1 500,000 
0 0 

64 46,580,000 

2. ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

25 
11,086,00

0 
25 

14,226,00
0 

22 7,866,000 21 7,396,000 
0 0 

93 40,574,000 

3.ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

6 1,220,000 7 819,000 3 170,000 3 170,000 

0 0 

19 2,379,000 

4.ด้านการบริหารจัดการ
มลภาวะที่ก่อให้เกิดมลพิษ
และการอนุรกัษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

8 3,760,000 8 
10,510,00

0 
7 7,960,000 5 960,000 

0 0 

28 23,190,000 

5.ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม จารีตประเพณ ี
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น  และ
การท่องเท่ียว 

15 3,340,000 25 4,626,400 15 2,959,000 14 2,929,000 

0 0 

69 13,854,400 

6.ด้านการส่งเสริมและ
สนับสนุนการด าเนินการ
ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงและการพัฒนา
เศรษฐกิจไปสู่ความยั่งยืน 

4 620,000 3 360,000 4 126,000 4 610,000 

0 0 

14 1,216,000 

7.ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

56 8,718,600 60 10,761,100 47 4,430,600 25 2,770,000 
0 0 

188 26,680,300 

รวม 145 56,694,600 147 53,132,500 111 29,811,600 73 15,335,000 0 0 475 154,473,700 

 
 
 
 

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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4. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) ข้อมูลจาก ระบบ e-Plan 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
 

จ านวน
โครงการ งบประมาณ 

 
จ านวน
โครงการ งบประมาณ 

 
จ านวน
โครงการ งบประมาณ 

 
จ านวน
โครงการ งบประมาณ 

 
จ านวน
โครงการ งบประมาณ 

 
จ านวน
โครงการ งบประมาณ 

    
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 32 33,650,000 18 11,730,000 28 14,990,000 40 24,506,000 34 15,960,000 152 110,836,000 

2. ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

30 13,281,000 27 14,261,000 25 8,401,000 29 7,892,000 26 2,443,700 137 46,278,700 

3.ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

5 320,000 6 335,000 9 1,350,000 10 1,050,000 13 2,800,000 43 5,855,000 

4.ด้านการบริหารจัดการ
มลภาวะที่ก่อให้เกิดมลพิษ
และการอนุรกัษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

9 4,660,000 10 12,994,000 6 5,960,000 6 2,960,000 10 12,530,000 41 39,104,000 

5.ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม จารีตประเพณ ี
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น  และ
การท่องเท่ียว 

23 7,079,000 30 7,695,500 23 6,697,500 24 6,302,000 21 7,529,000 121 35,303,000 

6.ด้านการส่งเสริมและ
สนับสนุนการด าเนินการ
ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงและการพัฒนา
เศรษฐกิจไปสู่ความยั่งยืน 

3 100,000 4 400,000 5 1,300,000 6 1,150,000 4 620,000 22 5,570,000 

7.ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

59 10,763,600 60 11,382,700 60 7,125,600 73 13,556,300 54 31,706,100 306 74,534,300 

รวม 161 69,853,600 155 58,798,200 156 45,824,100 188 57,416,300 162 73,588,800 822 305,841,000 
 
 

หมายเหตุ  :  มีการเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ในปี 2564 จ านวน  115  โครงการ   
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5. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา ประจ าปี 2564  (1 ตุลาคม 2563  - 30 กันยายน 2564) 

ยุทธศาสตร ์
การพฒันา 

จ านวน 
โครงการ 
ที่เสร็จ 

จ านวน 
โครงการ 

ที่อยูใ่นระหว่าง
ด าเนนิการ 

จ านวน 
โครงการ 
ที่ยังไม่ได้
ด าเนนิการ 

จ านวน 
โครงการ 

ที่มีการยกเลกิ 

จ านวน 
โครงการ 

ที่มีการเพิ่มเติม 

จ านวน 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

8 20.00 -  32 80.00 -  - - 40 100 

2. ด้านการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

15 51.72 - - 14 48.28 - - - - 29 100 

3.ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

3 30.00 - - 7 70.00 - - - - 10 100 

4.ด้านการบริหาร
จัดการมลภาวะที่
ก่อให้เกิดมลพิษและ
การอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

0 0.00 - - 6 100 - - - - 6 100 

5.ด้านการส่งเสริม
และพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  และ
การท่องเท่ียว 

14 58.33 - - 10 41.67 - - - - 24 100 

6.ด้านการส่งเสริม
และสนับสนุนการ
ด าเนินการชีวิตตาม
แนวเศรษฐกิจ
พอเพียงและการ
พัฒนาเศรษฐกิจไปสู่
ความยั่งยืน 

1 16.67 - - 5 83.33 - - - - 6 100 

7.ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

27 36.99 - - 46 63.01 - - - - 73 100 

รวม 68 36.17 - - 120 63.83 - - - - 188 100 
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6. การเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  (1 ตุลาคม 2563 -30 กันยายน 2564) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
งบปกติ เงินสะสม 

เงินอุดหนุน 
ระบุวัตถุประสงค์ 

รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3,415,000 17.55 - - - - 3,415,000 17.55 

2. ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

7,094,025 36.47 - - - - 7,094,025 36.47 

3.ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

176,612.40 0.91 - - - - 176,612.40 0.91 

4.ด้านการบริหารจัดการ
มลภาวะที่ก่อให้เกิดมลพิษ
และการอนุรกัษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

0 0 - - - - 0 0 

5.ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม จารีตประเพณ ี
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น  และ
การท่องเท่ียว 

5,020,736 25.81 - - - - 5,020,736 25.81 

6.ด้านการส่งเสริมและ
สนับสนุนการด าเนินการ
ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงและการพัฒนา
เศรษฐกิจไปสู่ความยั่งยืน 

120,000 0.62 - - - - 120,000 0.62 

7.ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

3,627,051.30 18.64 - - - - 3,627,051.30 18.64 

รวม 19,453,424.70  - - -  19,453,424.70  
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ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน 
 7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 
กันยายน 2564) 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไปแล้ว 

- - - - - - 

รวม - - 

 
 
8. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 -30 
กันยายน 2564) 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไปแล้ว 

1. เบี้ยยังชีพคนพิการ - / - 1,228,800 1,228,800 
2. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - / - 5,137,200 5,137,200 
3. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ - / - 12,000 12,000 

รวม 6,378,000 6,378,000 

 
ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1.  เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 แพร่ระบาด จึงท าให้ไม่สามารถ 
ด าเนินการจัดท าโครงการได้อย่างเต็มที่  

2.  งบประมาณด้านเงินอุดหนุนทั่วไปผลักส่งเข้าบัญชีของเทศบาลต าบลอุทัยค่อนข้างน้อยกว่าที่
ประมาณการไว้ 

 3.  การบันทึกข้อมูลโครงการที่ลงนาม โครงการที่เบิกจ่ายในระบบ e-Plan ยังไม่ครบถ้วน เพราะ
มีโครงการบางโครงการที่เบิกจ่ายจาก สปสช. แต่มิได้น ามาบรรจุในแผนพัฒนาจึงไม่สามารถลงข้อมูลการด าเนินงาน
ได้ 

4.  เนื่องจากขณะนี้ ระบบ e-Plan ได้เชื่อมกับระบบ e-LAAs ขณะที่ลงชื่อในระบบ e-Plan กับ 
e-LAAs ถ้าชื่อโครงการไม่ตรงกัน ก็ท าให้ไม่สามารถลงข้อมูลเบิกจ่ายได้   

5.  ขาดการติดตามการด าเนินงานของโครงการตามข้ันตอนการด าเนินโครงการต่าง ๆ 
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ส่วนที่  5  ข้อเสนอแนะ 
1.  ควรจัดกิจกรรมหรือโครงการตามความเหมาะสมต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ           

โควิด-19   
2.  เร่งด าเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ในช่วงครึ่งปีหลัง  เพ่ือช่วยให้            

ผลการติดตามและประเมินผล  มีร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างน้อยปีละ ร้อยละ 10  
3.  ควรน าโครงการที่เบิกจ่ายจาก สปสช. มาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือลงข้อมูลในระบบ    

e-Plan 
4.  ควรให้กองงานแต่ละกองส่งข้อมูลชื่อโครงการในการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี ให้ตรงกับชื่อโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.  ควรแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของแต่ละกองงาน เพ่ือติดตามการด าเนินโครงการของกองตนเอง          

เป็นรายไตรมาส พร้อมทั้งส่งผลการด าเนินโครงการของตนให้แก่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ รวบรวมข้อมูล
เพ่ือให้ประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี ของเทศบาลต าบลอุทัย  
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ค าชี้แจง : แบบที่ 3  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง ต่อปี ภายใน
เดือนธันวาคม 
 

ส่วนที ่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    เทศบาลต าบลอุทัย  
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน      
                                  
ส่วนที่  2  ข้อมูลทั่วไป  
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ   
  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏ 
อยู่ในแผน 

ที่ได้ปฏิบัติ ร้อยละ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 40 8 20.00 

2. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 29 15 51.72 
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

10 3 30.00 

4. ด้านการบริหารจัดการมลภาวะที่ก่อให้เกิดมลพิษ
และการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6 0 0.00 

5. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และการ
ท่องเที่ยว 

24 14 58.33 

6. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการชีวิต
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาเศรษฐกิจ
ไปสู่ความยั่งยืน 

6 1 16.67 

7. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 73 27 36.99 
รวม 188 68 36.17 

 
 
 
 
 

แบบที่ 3  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
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บทที่ 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
โครงกำรที่ได้ด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ.  2564 

(1 ตุลำคม 2563 – 30 กันยำยน 2564) 
  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ ชื่อโครงการ แหล่งเงิน 
เจ้าของ

งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่อนุมัติ 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 

1 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณจุดเสี่ยงโดยตดิตั้งเสาเหล็กกิ่งเดี่ยวโคมไฟ LED งบประจ าป ี กองช่าง 440,000 440,000 เบิกจ่ายแล้ว 
2 โครงการถมดินขยายไหล่ทางพร้อมวางท่อระบายน้ าถนนข้างโรงเรียนอุทัย หมู่ที่ 1 งบประจ าป ี กองช่าง 479,500 479,500 เบิกจ่ายแล้ว 
3 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงแรงต่ า ภายในส านักงานเทศบาล งบประจ าป ี กองช่าง 299,500 299,500 เบิกจ่ายแล้ว 
4 โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายเป็นระบบเสียงไรส้ายในเขตเทศบาล งบประจ าป ี กองช่าง 467,000 467,000 เบิกจ่ายแล้ว 
5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างบ้านนางสมกมล หมู่ที่ 4 งบประจ าป ี กองช่าง 500,000 499,000 เบิกจ่ายแล้ว 
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเทศบาลซอย 11 หมู่ที่ 2 งบประจ าป ี กองช่าง 500,000 499,000 เบิกจ่ายแล้ว 
7 โครงการจ้างออกแบบ ค่าจ้างควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน ฯ งบประจ าป ี กองช่าง 250,000 145,080 เบิกจ่ายแล้ว 
8 โครงการต่อเติมปรับปรุงอาคารปอ้มยามเป็นห้องควบคมุกล้อง CCTV งบประจ าป ี กองช่าง 499,000 499,000 เบิกจ่ายแล้ว 

รวม 3,435,000 3,328,080  
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 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ที ่ ชื่อโครงการ แหล่งเงิน 
เจ้าของ

งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่อนุมัต ิ
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 

1 โครงการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ งบประจ าป ี กองสวัสดิการฯ 5,217,600 4,767,800 เบิกจ่ายแล้ว 
2 โครงการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพคนพิการ งบประจ าป ี กองสวัสดิการฯ 1,524,000 1,345,400 เบิกจ่ายแล้ว 
3 โครงการสงเคราะห์เบีย้ชีพผู้ป่วยเอดส ์ งบประจ าป ี กองสวัสดิการฯ 12,000 12,000 เบิกจ่ายแล้ว 
4 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน งบประจ าป ี กองสวัสดิการฯ 120,000 120,000 เบิกจ่ายแล้ว 
5 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล งบประจ าป ี กองสาธารณสุขฯ 120,000 110,000 เบิกจ่ายแล้ว 
6 โครงการป้องกันและควบคุมโรค งบประจ าป ี กองสาธารณสุขฯ 38,600 38,600 เบิกจ่ายแล้ว 
7 โครงการบริการด้านสาธารณสุข งบประจ าป ี กองสาธารณสุขฯ 47,760 42,000 เบิกจ่ายแล้ว 
8 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ งบประจ าป ี กองสาธารณสุขฯ 12,500 1,500 เบิกจ่ายแล้ว 
9 โครงการจดัซื้อโตะ๊เอนกประสงค์ขาพับได ้ งบประจ าป ี กองสวัสดิการฯ 42,000 27,000 เบิกจ่ายแล้ว 

10 โครงการจดัซื้อเครื่องเสียงและไมโครโฟนไร้สายพร้อมอุปกรณ์ตดิตั้ง งบประจ าป ี กองสวัสดิการฯ 250,000 247,940 เบิกจ่ายแล้ว 
11 โครงการจดัซื้อและติดตั้งอุปกรณพ์ร้อมระบบ Smart Meeting Board งบประจ าป ี กองสวัสดิการฯ 265,000 263,220 เบิกจ่ายแล้ว 
12 โครงการติดตั้งผ้าม่าน งบประจ าป ี กองสวัสดิการฯ 36,000 36,000 เบิกจ่ายแล้ว 
13 โครงการจดัซื้อกล้อง CCTV Full Color และจอทีวี LED  งบประจ าป ี กองสวัสดิการฯ 30,000 30,000 เบิกจ่ายแล้ว 
14 โครงการจดัซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 13,000 บีทีย ู งบประจ าป ี กองสวัสดิการฯ 23,000 16,500 เบิกจ่ายแล้ว 
15 โครงการจดัซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 30,000 บีทีย ู งบประจ าป ี กองสวัสดิการฯ 160,800 158,000 เบิกจ่ายแล้ว 

รวม 7,899,260 7,215,960  
 
 
 
 



               รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   
               ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)          

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  เทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                     หน้า 19 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ที ่ ชื่อโครงการ แหล่งเงิน 
เจ้าของ

งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่อนุมัต ิ
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 

1 โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งจดุตรวจเทศกาลปีใหม ่ งบประจ าป ี ส านักปลดั 20,000 12,700.20 - 
2 โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งจดุตรวจเทศกาลสงกรานต ์ งบประจ าป ี ส านักปลดั 20,000 12,904.20  
3 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจติอาสาภยัพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
งบประจ าป ี ส านักปลดั 200,000 151,008  

รวม 240,000 176,612.40  
 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการมลภาวะท่ีก่อให้เกิดมลพิษและการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ ชื่อโครงการ แหล่งเงิน 
เจ้าของ

งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่อนุมัต ิ
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 

- - - - - - - 
       
       

รวม - -  
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และการท่องเที่ยว 

ที ่ ชื่อโครงการ แหล่งเงิน 
เจ้าของ

งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่อนุมัต ิ
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 

1 โครงการจดัหาอาหารกลางวัน งบประจ าป ี กองการศึกษา 303,800 303,800 เบิกจ่ายแล้ว 
3 อุดหนุนโครงการส่งเสริมนสิัยรักการอ่าน งบประจ าป ี กองการศึกษา 40,000 40,000 เบิกจ่ายแล้ว 
4 โครงการจดังานประเพณลีอยกระทง งบประจ าป ี กองการศึกษา 300,000 54,000 เบิกจ่ายแล้ว 
5 อุดหนุนอาหารกลางวัน ส าหรบันกัเรียน อนุบาล1-ประถม 6 งบประจ าป ี กองการศึกษา 2,816,000 2,816,000 เบิกจ่ายแล้ว 
6 อุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน งบประจ าป ี กองการศึกษา 40,000 40,000 เบิกจ่ายแล้ว 
8 อุดหนุนโครงการพัฒนาการจดัการศึกษา งบประจ าป ี กองการศึกษา 40,000 40,000 เบิกจ่ายแล้ว 
9 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา งบประจ าป ี กองการศึกษา 175,460 167,550 เบิกจ่ายแล้ว 

10 โครงการจดัซื้ออาหารเสริม (นม) งบประจ าป ี กองการศึกษา 1,769,888 1,343,236 เบิกจ่ายแล้ว 
11 โครงการจดัซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 26,000 บีทีย ู งบประจ าป ี กองการศึกษา 144,000 143,200 เบิกจ่ายแล้ว 
12 โครงการจดัซื้อช้ันวางรองเท้า งบประจ าป ี กองการศึกษา 5,000 5,000 เบิกจ่ายแล้ว 
13 โครงการจดัซื้อตู้ทึบส าหรับเก็บทีน่อน งบประจ าป ี กองการศึกษา 9,000 9,000 เบิกจ่ายแล้ว 
14 โครงการจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์ งบประจ าป ี กองการศึกษา 60,000 46,000 เบิกจ่ายแล้ว 

รวม 5,703,148 5,007,786  
 

 
 6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่ความยั่งยืน 

ที ่ ชื่อโครงการ แหล่งเงิน 
เจ้าของ

งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่อนุมัต ิ
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 

1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอาย ุ งบประจ าป ี กองสวัสดิการฯ 21,000 20,625 เบิกจ่ายแล้ว 

รวม 21,000 20,625  
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7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

ที ่ ชื่อโครงการ แหล่งเงิน 
เจ้าของ

งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่อนุมัต ิ
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 

1 โครงการจดัการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตร ี งบประจ าป ี ส านักปลดั 450,000 416,697.30 เบิกจ่ายแล้ว 
2 โครงการจดัซื้อเก้าอี้พลาสติก พีวซีี งบประจ าป ี ส านักปลดั 40,000 32,000 เบิกจ่ายแล้ว 
3 โครงการจดัซื้อเก้าอีส้ านักงานส าหรับข้าราชการ งบประจ าป ี ส านักปลดั 5,500 5,000 เบิกจ่ายแล้ว 
4 โครงการจดัซื้อเก้าอีส้ านักงานส าหรับผู้บริหาร งบประจ าป ี ส านักปลดั 10,000 10,000 เบิกจ่ายแล้ว 
5 โครงการจดัซื้อเก้าอีส้ านักงานส าหรับพนักงาน งบประจ าป ี ส านักปลดั 15,000 15,000 เบิกจ่ายแล้ว 
6 โครงการจดัซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน แบบทึบ งบประจ าป ี ส านักปลดั 12,000 11,000 เบิกจ่ายแล้ว 
7 โครงการจดัซื้อตู้เอกสารเหล็ก 3 ลิ้นชัก งบประจ าป ี ส านักปลดั 24,000 23,200 เบิกจ่ายแล้ว 
8 โครงการจดัซื้อคอนพิมเตอร ์ งบประจ าป ี ส านักปลดั 17,000 17,000 เบิกจ่ายแล้ว 
9 โครงการจดัซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก งบประจ าป ี ส านักปลดั 4,300 4,300 เบิกจ่ายแล้ว 

10 โครงการจดัซื้อโปรแกรมขยะพร้อมอุปกรณ ์ งบประจ าป ี กองคลัง 150,000 150,000 เบิกจ่ายแล้ว 
11 โครงการจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์ งบประจ าป ี กองคลัง 51,000 51,000 เบิกจ่ายแล้ว 
12 โครงการจดัซื้อโซฟารับแขกพร้อมโต๊ะกลาง งบประจ าป ี ส านักปลดั 10,000 10,000 เบิกจ่ายแล้ว 
13 โครงการจดัซื้อไดโว่ สูบน้ า งบประจ าป ี ส านักปลดั 12,000 9,000 เบิกจ่ายแล้ว 
14 โครงการจดัซื้อตู้เย็น งบประจ าป ี ส านักปลดั 18,500 18,000 เบิกจ่ายแล้ว 
15 โครงการจดัซื้อตูล้็อคเกอร์ 3 ช่อง งบประจ าป ี ส านักปลดั 60,000 39,000 เบิกจ่ายแล้ว 
16 โครงการจดัซื้อเก้าอีส้ านักงาน งบประจ าป ี กองการศึกษา 5,000 4,950 เบิกจ่ายแล้ว 
17 โครงการจดัซื้อโตะ๊ท างาน งบประจ าป ี กองการศึกษา 16,000 8,000 เบิกจ่ายแล้ว 
18 โครงการจดัซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 9000 บีทีย ู งบประจ าป ี กองสาธารณสุขฯ 14,000 14,000 เบิกจ่ายแล้ว 
19 โครงการจดัซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย 6 ล้อ แบบอัดท้าย งบประจ าป ี กองสาธารณสุขฯ 2,400,000 2,390,304 เบิกจ่ายแล้ว 
20 โครงการจดัซื้อเก้าอี้จดัเลีย้ง งบประจ าป ี กองสวัสดิการฯ 2,940 2,940 เบิกจ่ายแล้ว 
21 โครงการจดัซื้อเก้าอีส้ านักงาน งบประจ าป ี กองสวัสดิการฯ 5,000 4,290 เบิกจ่ายแล้ว 
22 โครงการจดัซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 26000 บีทีย ู งบประจ าป ี กองสวัสดิการฯ 36,000 34,500 เบิกจ่ายแล้ว 
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7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี (ต่อ) 

ที ่ ชื่อโครงการ แหล่งเงิน 
เจ้าของ

งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่อนุมัต ิ
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 

23 โครงการจดัซื้อเครื่องพิมพ์แบบแปลน งบประจ าป ี กองช่าง 18,000 17,800 เบิกจ่ายแล้ว 
24 โครงการจดัซื้อเก้าอีส้ านักงาน งบประจ าป ี กองยุทธศาสตรฯ์ 20,000 16,400 เบิกจ่ายแล้ว 
25 โครงการจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์ งบประจ าป ี กองยุทธศาสตรฯ์ 25,000 21,600 เบิกจ่ายแล้ว 
26 โคงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ muttifunction งบประจ าป ี กองยุทธศาสตรฯ์ 7,000 6,500 เบิกจ่ายแล้ว 
27 โครงการจดัท าทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มแผนฯ งบประจ าป ี กองยุทธศาสตรฯ์ 10,000 2,825 เบิกจ่ายแล้ว 

รวม 3,438,240 3,335,306.30  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   
               ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)          

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  เทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                     หน้า 23 
 

สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
(ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564) 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 

ปรากฏ 
ในแผน 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ด าเนินการ 
กันเงินกรณี 

ไม่ก่อหน้ีผูกพัน 
เบิกจ่ายแล้ว ก่อหน้ีผูกพัน ไม่ก่อหน้ีผูกพัน 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 40 8 - - 3 3,415,000 - 4,300,000 

2ด้านการส่งเสรมิและพัฒนาคณุภาพชีวิต 29 15 - - - 7,094,025 - - 
3. ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

10 3 
- 

- - 176,612.40 - - 

4. ด้านการบริหารจัดการมลภาวะที่ก่อให้เกิดมลพิษ
และการอนรุักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6 0 
- 

- - 0 - - 

5. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม จารตีประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่น  และการ
ท่องเที่ยว 

24 14 
- 

- - 
5,020,736 - - 

6. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการชีวิต
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาเศรษฐกิจ
ไปสู่ความยั่งยืน 

6 1 
- 

- - 
120,000 - - 

7. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 73 27 - - - 3,627,051.30 - - 
รวม 188 68 - - - 19,453,424.70 - 4,300,000 
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บทสรุป 
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 

  

จากผลการด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เทศบาลต าบลอุทัยได้ประเมินผล
การด าเนินการตามแผนพัฒนา  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)              
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  จ านวนโครงการทั้งหมด  188  โครงการ   
มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
จ านวนโครงการทั้งหมด  40  โครงการ  จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการ  8  โครงการ   

คิดเป็นร้อยละ  20.00 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

จ านวนโครงการทั้งหมด  29  โครงการ  จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการ  15   โครงการ   
คิดเป็นร้อยละ  51.72 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
จ านวนโครงการทั้งหมด  10  โครงการ  จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการ  3  โครงการ   

คิดเป็นร้อยละ  30.00 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการมลภาวะท่ีก่อให้เกิดมลพิษและการอนุรักษ์

ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จ านวนโครงการทั้งหมด  6  โครงการ  จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการ  0   โครงการ   

คิดเป็นร้อยละ  0.00 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีต

ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และการท่องเที่ยว 
จ านวนโครงการทั้งหมด  24  โครงการ  จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการ  14   โครงการ   

คิดเป็นร้อยละ  58.33 
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการชีวิตตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่ความยั่งยืน 
จ านวนโครงการทั้งหมด  6  โครงการ  จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการ   1   โครงการ   

คิดเป็นร้อยละ  16.67 
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

จ านวนโครงการทั้งหมด  73  โครงการ  จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการ  27   โครงการ   
คิดเป็นร้อยละ  36.99 
 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง  7  ยุทธศาสตร์ 
-  โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี  2564)   จ านวน  188   โครงการ   
-  โครงการที่ได้ด าเนินการแล้ว จ านวน  68   โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  36.17  


