
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลเมืองจันทร์  อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ



ส่วนที่  1
บทน า

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ (๓) และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 13 (5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน เพื่อท าหน้าที่ในการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหาร
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว 
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี



อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น  เสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผล
การติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

4. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควรคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองจันทร์ได้มีการประชุมเพื่อก าหนดแนวทางและ
วิธีการในการติดตามและประเมินผล โดยพิจารณาให้ใช้คู่มือการติดตามและประเมินผลฯ  ของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหลักในการพิจารณาก าหนดวิธีการและห้วงเวลาในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา



ส่วนที่ 2
ยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดท าตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

1.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน บล็อกคอนเวิร์ทและสะพาน

1.2 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะและขยายเขตไฟฟ้า

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันาด้านแหลง่น้ า

2.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาแหล่งน  าเพื่อการเกษตร

2.2 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาระบบประปา ก่อสร้างหรือจัดหาภาชนะเก็บน  าฝน
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันาด้านเศรษฐกจิ

3.1 แนวทางการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.2 แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจน และการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน



ยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันาด้านสังคมและส่งเสริมคณุภาพชีวิต

4.1 แนวทางการส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอาย/ุผู้ป่วยเอดส์/ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและผู้ประสบภัยธรรมชาติ

4.2 แนวทางการส่งเสริมการบริการใหชุ้มชน

ยุทธศาสตร์ที ่5 การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

5.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

5.2 แนวทางการเพ่ิมโอกาสรับรู้ข่าวสารให้ประชาชน

5.3 แนวทางการส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.4 แนวทางการส่งเสริมด้านการกีฬา และนันทนาการ

ยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดท าตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 



ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพฒันาด้านสาธารณสุข

6.1 แนวทางการป้องกัน ควบคุมโรคและสาธารณสุข  

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพฒันาด้านการท่องเทีย่ว การจัดการทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

7.1 แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

7.2 แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที ่8 การพฒันาด้านการเมือง การบรกิารและการพฒันาบุคลากรทอ้งถิ่น

8.1 แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดท าตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 



จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

ยุทธศาสตร์
2561 2562 2563 2564 2565

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 22 9,767900 6 1,900,000 6 1,600,000 64 1,400,000 64 64,904,673

2.การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 20 50,450,000 18 49,800,000 18 24,100,000 18 22,300,000 27 40,546,000

3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 14 2,250,000 14 2,000,000 14 1,590,000 14 1,570,000 17 1,320,000

4.การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต

24 25,782,000 23 25,512,000 23 25,502,000 23 25,502,000 33 23,072,000

5.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม

39 9,730,000 35 8,650,000 36 8,730,000 35 8,530,000 44 8,110,000

6.การพัฒนาด้านสาธารณสุข 17 1,492,500 13 1,542,500 13 1,232,500 13 1,122,500 28 1,995,000

7.การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติฯ

15 3,095,000 15 3,095,000 15 3,095,000 15 3,095,000 33 6,725,000

8.การพัฒนาด้านการเมือง การบริการและ
การพัฒนาท้องถิ่น

26 9,095,000 20 5,790,000
20

5,860,000 20 5,860,000 20 3,030,000

รวม 177 111,662,400 144 98,289,500 145 71,709,500 202 69,379,500 266 149,702,673



แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการการจัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์
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ปี พ.ศ.2561 ปี พ.ศ.2562 ปี พ.ศ.2563 ปี พ.ศ.2564 ปี พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ที่ 8



ส่วนที่ ๓
การจัดสรรงบประมาณตามเทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี2564 

รายจ่าย งบประมาณ
1. งบกลาง
2. งบบุคลากร
3. งบด าเนินงาน
4. งบลงทนุ
5. งบเงินอุดหนนุ

16,394,427.00
17,105,149.00

8,934,924.00
900,500.00
2,665,000.00

รวมทั้งสิ้น 46,000,000.00.-

แสดงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแตล่ะประเภทตามหมวดรายจ่าย



จ านวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น แยกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
จ านวนโครงการที่
ได้รับการจัดสรร 
(เทศบัญญัต)ิ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน 3 6.12
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรน  า - -
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3 6.12
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 11 22.45
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรมและการกีฬา 12 24.49
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 6 12.24
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรฯ 6 12.24
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารและการพัฒนาฯ 10 20.41

รวมทั งสิ น 51



แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการทีไ่ด้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าป ี2564
เปรียบเทียบกับแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ประจ าป ี2564) ตามยุทธศาสตร์
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จ านวนโครงการที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปี (เทศบัญญัติ) 

2564

จ านวนโครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ที่ 8



ส่วนที่ 4
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าป ี2564

ยุทธศาสตร์
เป้าหมายโครงการตาม
แผนพัฒนา ปี 2564

จ านวนโครงการที่
ด าเนินการใน

ปี 2564

จ านวนโครงการ
ที่ด าเนินการจาก
เงินจ่ายขาดเงิน

สะสม

จ านวนโครงการ
ที่ด าเนินการจาก
เงินอุดหนุนต่างๆ 

(รัฐบาล)

ร้อยละผลการ
ด าเนินงาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 64 3 - 9 -

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 18 - - - -
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 14 - - - -
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 23 8 - - -
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาฯ 35 6 - - -
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 13 6 - - -
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวฯ 15 - - - -
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง ฯ 20 5 - - -

รวม 202 28 - 9 18.32

ระดับความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเมืองจันทร์ประจ าปี 2564



แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการประจ าปงีบประมาณประจ าป ี2564
เปรียบเทียบกับแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ประจ าป ี2564) ตามยุทธศาสตร์
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โครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ 2564 โครงการตามเทศบัญญัติ ประจ าปีงบประมาณ 2564 โครงการจากเงินอุดหนุนของรัฐบาล ประจ าปีงบประมาณ 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ที่ 8



รายละเอียดโครงการที่ด าเนินการปี 2564 แยกตามยุทธศาสตร์

ล าดับที่
โครงการ/งาน/กิจกรรม

ที่ได้ปฏิบัติ
งบประมาณ

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564)
1. โครงการปรับปรุงถนนดินวัดป่าสุธรรมรังสี ถึง สวนธรรม 
ต าบลเมืองจันทร์ อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ
2. โครงการปรับปรุงถนนดินบ้านอีงอย หมู่ท่ี 6 ถึง หนองขาด 
ต าบลเมืองจันทร์ อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ
3. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร

จ านวน  319,000 บาท

จ านวน   443,500 บาท

จ านวน   92,109.64  บาท



รายละเอียดโครงการที่ด าเนินการปี 2564 แยกตามยุทธศาสตร์

ล าดับที่
โครงการ/งาน/กิจกรรม

ที่ได้ปฏิบัติ
งบประมาณ

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
1. โครงการปรับปรุงถนนโดยการปูแอสฟัลท์ติก บ้านเก็บงา 
หมู่ท่ี 10 ต าบลเมืองจันทร์ อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ
2. โครงการปรับปรุงถนนโดยการปูแอสฟัลท์ติก ทางเข้า
โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม 
3. โครงการปรับปรุงถนนโดยการปูแอสฟัลท์ติก บ้านทุ่ม      
หมู่ที่ 8 ต าบลเมืองจันทร์ อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ
4. โครงการปรับปรุงถนนโดยการปูแอสฟัลท์ติก บ้านม่วงน้อย 
หมู่ท่ี 19 ต าบลเมืองจันทร์ อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ
5.โครงการปรับปรุงถนนโดยการปูแอสฟัลท์ติก บ้านเมืองจันทร์
หมู่ท่ี 2 ต าบลเมืองจันทร์ อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

จ านวน  724,500 บาท

จ านวน  673,726.35 บาท

จ านวน   729,000  บาท

จ านวน  1,297,000 บาท

จ านวน  1,488,000 บาท



รายละเอียดโครงการที่ด าเนินการปี 2564 แยกตามยุทธศาสตร์
ล าดับที่

โครงการ/งาน/กิจกรรม
ที่ได้ปฏิบัติ

งบประมาณ

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
(งบกลาง)
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบก หมู่ท่ี 1 ถึง บ้านทุ่ง
สว่าง หมู่ท่ี 18 
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านไผ่ หมู่ท่ี 7 ถึง บ้านปะโด๊ะ
ต าบลปราสาท อ าเภอห้วยทับทัน
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านทุ่งสว่าง หมู่ท่ี 18 ถึง บ้าน
หุ่งค า หมู่ที่ 20
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเมืองจันทร์ หมู่ที่ 2 ถึง 
บ้านเขวา ต าบลหนองใหญ่

รายจ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

จ านวน  490,000 บาท

จ านวน  488,000 บาท

จ านวน  488,000 บาท

จ านวน  488,000 บาท

จ านวน  7,720,835.99  บาท



4. การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต           
1. โครงการส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ 
2. โครงการส่งเสริมสวัสดิการผู้พิการ 
3. โครงการส่งเสริมสวัสดิการผู้ป่วยโรคเอดส์ 
4. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
5. โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS : Emergency Services) 
เทศบาลต าบลเมืองจันทร์
6.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
7. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา และเฝ้าระวังยาเสพติด
8. เงินส ารองจ่าย
รายจ่ายการพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต           

จ านวน  10,781,400 บาท
จ านวน  2,875,200   บาท
จ านวน  42,000        บาท
จ านวน  2,400      บาท
จ านวน   312,000 บาท

จ านวน   2,200 บาท
จ านวน   10,000  บาท
จ านวน   301,943 บาท
จ านวน  14,327,143 บาท

ล าดับที่
โครงการ/งาน/กิจกรรม

ที่ได้ปฏิบัติ
งบประมาณ



5. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรมและการกีฬา
1. โครงการอุดหนุนงานประเพณีลอยกระทง  
2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
3. โครงการแข่งขันกีฬาต าบล “เมืองจันทร์คัพ”
4. อุดหนุนโครงการส่งเสริมงานรัฐพิธีและงานส าคัญของชาติ
5. โครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียน
6. ค่าอาหารเสริม (นม) ศพด. 5 แห่ง โรงเรียนประถม 5 แห่ง

รายจ่ายด้านพัฒนาการศึกษา 

จ านวน  33,000  บาท
จ านวน 871,240 บาท
จ านวน 113,875 บาท
จ านวน 15,000 บาท
จ านวน 1,798,180 บาท
จ านวน 1,004,184.24 บาท

จ านวน 3,835,479.24   บาท

ล าดับที่
โครงการ/งาน/กิจกรรม

ที่ได้ปฏิบัติ
งบประมาณ



6. การพัฒนาด้านสาธารณสุข
1. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข
2. โครงการป้องกันโรคพิษสุนัข/แมว และโรคต่างๆในสัตว์
3. โครงการเทศบาลต าบลเมืองจันทร์สวย หล่อ ไร้พุง
4. โครงการควบคุมโรคระบาดและโรคติดต่อ
5. อุดหนุนเพื่อจัดตั งโรงพยาบาลสนามอ าเภอเมืองจันทร์ กรณีการ

ระบาดโรคโควิด 19
รายจ่ายการพัฒนาด้านสาธารณสุข           

จ านวน  500,000 บาท
จ านวน  54,950 บาท
จ านวน  16,000   บาท
จ านวน  99,440 บาท

จ านวน  120,000 บาท
จ านวน  790,390 บาท

ล าดับที่
โครงการ/งาน/กิจกรรม

ที่ได้ปฏิบัติ
งบประมาณ



ล าดับ
ที่

โครงการ/งาน/กิจกรรม
ที่ได้ปฏิบตัิ

งบประมาณ

8. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1.โครงการเลือกตั งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
2.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ท้องถิ่นและผู้แทนภาคประชาชน
3.โครงการส่งบุคลากรในต าบลเมืองจันทร์เข้าร่วมกิจกรรมกับส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ อปท.อื่นๆ
4. โครงการสนับสนุนการจัดตั งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
5. โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่

รายจ่ายด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

จ านวน     992,746.50 บาท
จ านวน 194,000  บาท

จ านวน 20,000  บาท

จ านวน     50,000  บาท
จ านวน       3,600  บาท

จ านวน  1,260,346.50 บาท



ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองจันทร์

**เสนอเพื่อปรับจ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจใุนแผนพัฒนาท้องถิ่น
ให้มีจ านวนที่สมดุล สอดคล้องกับงบประมาณ เน้นความจ าเป็น ความ
เดือดร้อนจริงๆ เพื่อให้แผนมีศักยภาพในการบริหารจัดการ เป็นกลไกการ
บริหาร การพัฒนาต าบลไปสู่เป้าหมาย และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสดุต่อ
ประชาชนในพื นที่


