
 
 

 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
       พ.ศ.2561 – 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2561 

    (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 – เดือน มีนาคม 2561) 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548    
หมวด 6 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 (3) ข้อ 14 (๕) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนา เพ่ือท าหน้าที่ในการก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะด าเนินการติดตามและประเมินผลเอง หรือผู้บริหารท้องถิ่นอาจ
มอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการภายใต้ข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดที่คณะกรรมการฯ 
ก าหนดก็ได้ และให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและ
เสนอความเห็น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

      1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย             
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลต าบลเมืองจันทร์จึง
เป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองจันทร์
หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณ
ในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองจันทร์ตรวจสอบดูว่าแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่
อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
และข้ันตอนต่างๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนด
ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชั ดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดเทศบาล ผู้บริหารระดับ
หัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรของเทศบาลต าบลเมืองจันทร์ สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การ
ปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความ
พึงพอใจของประชาชน 
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    2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว     
ว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ     
เพ่ือการพัฒนาท้องนั้น ว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นทีไ่ม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเมืองจันทร์ซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื ่อ เป็นข้อมูลส าหรับ เร ่งรัด  ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเน ินงาน โครงการ         
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของเทศบาลต าบลเมืองจันทร์ 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลเมืองจันทร์ 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดเทศบาล ผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลเมืองจันทร์หรือสังคม
ส่วนรวมมากท่ีสุด 

       6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

       7. เพ่ือปรับความพอดีของจ านวนโครงการที่จะบรรจุในแผนพัฒนา ให้สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในพื้นท่ี 

    3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น       
มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่
เห็นสมควร 
  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
   1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก 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  

 
การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) รอบเดือนเมษายน : เทศบาลต าบลเมืองจันทร์           หน้า 2 



 

 

     4. อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น  เสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้
ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควรคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองจันทร์ได้มีการประชุมเพ่ือก าหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและ
ประเมินผล โดยพิจารณาให้ใช้คู่มือการติดตามและประเมินผลฯ  ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหลักในการ
พิจารณาก าหนดวิธีการและห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   

     5. วิธีการติดตามและประเมินผล 

1. การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพ่ือให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ด าเนินงานตามโครงการที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนการด าเนินประจ าปีหรือไม่        

หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ตามที่ก าหนดไว้  โดยให้ทุกหน่วยงานใน
สังกัดเทศบาลต าบลเมืองจันทร์ จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาเป็น 2 ครั้ง  ดังนี้ 

ครั้งที่  1  (เดือน ตุลาคม 2560 – เดือน มีนาคม 2561) รายงานภายในเดือน เมษายน 2561 
ครั้งที่  2  (เดือน เมษายน 2561 – เดือน กันยายน 2561) รายงานภายในเดือน ตุลาคม 2561 

 2. การประเมินผล (Evaluation) โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ระดับ  ได้แก่ 

     2.1  การประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ  โดยพิจารณาจากความส าเร็จในการด าเนินงานและ
การใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ  ส าหรับโครงการที่เป็นการจัดการอบรม/ศึกษาดูงานได้มีการประเมินผล
ความส าเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ    
ท าการส ารวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน ที่มีต่อการด าเนินการในภาพรวมของโครงการ และ
รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงานโครงการนั้นๆต่อไป  

     2.2  การประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยพิจารณาจากความส าเร็จในการ
ด าเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ได้รับงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์การ
พัฒนา เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 เพ่ือเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความส าเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้ง
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และน าเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหารเทศบาลต่อไป  

      6. ระยะเวลาในการติดตามประเมินผล 

 1.  การติดตามและประเมินผลความส าเร็จของโครงการ   

      -   ระดับหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ โดยผู้บังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานจะติดตามผลการ
ด าเนินงานเป็นระยะตามความเหมาะสมของโครงการแต่ละประเภท และผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องประเมินผล
โครงการเมือ่ด าเนินการเสร็จสิ้นแต่ละโครงการ 
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  -   ระดับองค์กร กองวิชาการและแผนงานจะรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลจากทุกหน่วยงานเป็น
ภาพรวมของเทศบาล  โดยให้ทุกหน่วยงานรายงานผลเป็นรายไตรมาส (ทุก 3 เดือน) เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการฯ 
และเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 และที่ 4 จึงน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์และจัดท าเป็นรายงานการการติดตามและ
ประเมินผลประจ ารอบการประเมินเสนอคณะกรรมการฯพิจารณา เพ่ือเสนอต่อผู้บริหารเทศบาล สภาเทศบาล และ
ประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป 

 2.  การติดตามประเมินความส าเร็จของตามยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาจะด าเนินการประเมินผลปีละ 2 ครั้ง ก่อนที่จะจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งต่อไป เพ่ือให้เห็นว่า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ประสบความส าเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ หรือมีปัญหาอุปสรรค
ที่ท าให้ไม่ประสบความส าเร็จ หรือมียุทธศาสตร์ด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทางหรือโครงการพัฒนาใหม่ให้เหมาะสม
และสอดคล้อง  เพ่ือน าเสนอต่อคณะผู้บริหารเป็นข้อมูลในการจัดล าดับความส าคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่
จะจัดท าแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป 

   7. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ 
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบโครงการ 
มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้
เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดเทศบาล ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาล
ต าบลเมืองจันทร์สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและ
ป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในเทศบาลต าบลเมืองจันทร์แต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ       
มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายของเทศบาลต าบลเมืองจันทร์
เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
      8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม    
งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองจันทร์ 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการจัดท า 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ.2561 – 2564)  

 เทศบาลต าบลเมืองจันทร์  ได้ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) โดยพิจารณาความสอดคล้องของโครงการพัฒนากับนโยบายของผู้บริหารเทศบาล
ต าบลเมืองจันทร์ ที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลต าบล วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา และการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีส าหรับโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่างๆ เพ่ือจัดท าเป็นรายงานการติดตามและประเมินผล
ภาพรวมของความส าเร็จในการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์ต่างๆที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

 ในส่วนที่ 2 นี้ จึงเป็นการสรุปนโยบายของผู้บริหารเทศบาลต าบลเมืองจันทร์ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การ
พัฒนา (พ.ศ.2561–25๖4)  และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ือให้เห็น
ภาพรวมของทิศทางการพัฒนาที่เทศบาลต าบลเมืองจันทร์ได้ก าหนดไว้และได้น ามาใช้เป็นกรอบในการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานต่อไป 

1. นโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลเมืองจันทร์ 

“สร้างคน  สร้างงาน  ประสานงานรัฐ  วิสัยทัศน์กว้างไกล  จริงใจ  โปร่งใส  มุ่งพัฒนา  พึ่งพาได้” 

  
สร้างคน  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา สร้างศูนย์กฬีาและศูนย์คอมพิวเตอร์ประจ าต าบล ส่งเสริมและอนุรักษ์  

ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความสามัคคี สร้างจิตส านึกรักบ้านเกิด เพ่ือความ
เข้มแข็งและมีระเบียบให้เกิดในชุมชนและสังคม 

 สร้างงาน  ส่งเสริมสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ ในท้องถิ่น โดยตั้งศูนย์อาชีพครบวงจร  เพ่ือการพัฒนา  
ยกระดับฝีมือภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยประสานงานกับหน่วยงานของรัฐเพ่ือสร้างอาชีพ เพ่ิมรายได้ลดรายจ่ายให้กับ      
พ่อแมพ่ี่น้องประชาชนและจัดตั้งตลาดชุมชนขึ้น 

 ประสานงานรัฐ  ประสานเสนอติดตาม  โครงการต่างๆ ตามนโยบายสู่ท้องถิ่นและที่เป็นโครงการใหญ่ใช้
งบประมาณมากต่อหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องเพ่ือน ามาพัฒนาท้องถิ่นของเรา   

 วิสัยทัศน์กว้างไกล  ได้วางแผนพัฒนาการท างานในทุกๆด้าน ทั้งระยะสั้น ปานกลางและระยะยาว โดยการ
ท าประชาพิจารณ์ประชาคมเพ่ือให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมตามความต้ องการของคนในท้องถิ่น จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองจันทร์  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างมีระบบและมีเป้าหมาย 

 จริงใจ  โปร่งใส  ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการบริหารงานได้ ยึดหลักคุณธรรมโปร่งใส ชื่อสัตย์สุจริต
และยึดหลักผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง ส่งเสริมเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุควรได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

 มุ่งม่ันพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุงปราสาทเมืองจันทร์คู่บ้านคู่เมือง เพ่ือให้เป็นโบราณสถานที่เหมาะ
แก่การท่องเที่ยว  และเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมต่างๆ ในท้องถิ่น สร้างสาธารณูปโภค บ าบัดและก าจัดของเสียท า
ประปาที่สะอาดเพ่ืออุปโภคบริโภค  ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรให้ทั่วถึง  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและกีฬาเพ่ือ
เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาท้องถิ่นตอดจนประเทศชาติให้มั่นคงและเจริญรุ่งเรืองสืบไป 
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2. วิสัยทัศน์เทศบาลต าบลเมืองจันทร์ 

เทศบาลต าบลเมืองจันทร์ มีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาด้านการจัดเก็บรายได้  พัฒนาด้านสาธารณูปโภค ด้าน
สังคม  ด้านการศึกษา ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งเสริมสร้างให้เป็นต าบลน่าอยู่ มีความร่ม
รื่นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้และประชาชน มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาอย่างแท้จริง มีความโปร่งใสในการบริหารและการจัดการ ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากโดยเฉพาะส่งเสริมด้าน
รายได้และการพ่ึงพาตนเองของประชาชนในเขตต าบล 
 ซึ่งเทศบาลต าบลเมืองจันทร์ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ละแนวนโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเพ่ือแสดงให้เห็นถึง
สิ่งที่เป็นอยู่และเสนอความมุ่งมั่น ทิศทาง จุดยืน ที่ต้องการผลักดันให้เกิดขึ้นเพ่ือพัฒนาต าบลเมืองจันทร์ ให้มีความ
เจริญก้าวหน้าทุกด้าน ซึ่งมีวิสัยทัศน์ดังนี้ 

 

“ชุมชนพอเพียง  เคียงคู่คุณธรรม  น ำพำเศรษฐกิจ  ร่วมคิดกำรพัฒนำ” 

 

๓. พันธกิจการพัฒนา 
  1.  พัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง 

2.  พัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรน้ า 
3.  พัฒนาด้านการศึกษา  พัฒนาคนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
4.  พัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง  และแก้ไขปัญหาความยากจน 
5.  พัฒนาสร้างสังคมที่สงบสุขเน้นการมีส่วนร่วมและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
6.  พัฒนาด้านการสาธารณสุขมูลฐาน 
7.  พัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8.  พัฒนาการบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

4. จุดมุ่งหมายการพัฒนา 
  1.  การมีเส้นทางคมนาคมขนส่งที่สะดวกตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
  2.  การมีน้ าเพ่ือใช้อุปโภคบริโภคภายในครัวเรือนอย่างเพียงพอตลอดทั้งปีของประชาชนในเขต
ต าบล 

3.  การมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพและพ่ึงตนเองได้ของประชาชนรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือ
แก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมภายในต าบล 

4.  การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในเขตต าบล 
5.  การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมภายในเขตต าบล 
6.  เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน   ชุมชนเข้มแข็งและประชาชนมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาเพื่อน าไปสู่ต าบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
7.  ปรับปรุงบริการสาธารณสุขมูลฐานที่เน้นการส่งเสริมการป้องกันมากกว่าการรักษา 
8.  การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและการบริการที่มีคุณภาพและรวดเร็วประชาชน

ผู้รับบริการพึงพอใจ 
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๕. แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 



 

 

1.  จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เพียงพอและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

๓.  ส่งเสริมรายได้และอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนในเขตต าบล 
๔.  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของต าบลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การพัฒนาทางการเมือง 
๕.  ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหาและความรุนแรงจาก

อุบัติเหตุอาชญากรรม และสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในเขตต าบล 
๖. จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่แกนน าชุมชนหรือประชาชนให้มีศักยภาพที่จะสร้าง

กระบวนการเรียนรู้ในชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนรวมของประชาชนในชุมชน 
๗. ขยายช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนภายในเขตต าบล 
๘. พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา  สนับสนุนด้านสวัสดิการและโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและ

เยาวชนภายในเขตต าบล 
๙. จัดกิจกรรมให้ความช่วยเหลือ แก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมภายในเขตต าบล 
๑๐. จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด และรักษาสุขภาพชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน 
๑๑. ปลูกจิตส านึกและความตระหนักของเอกชนและประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
1๒. รณรงค์ให้มีการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมความรู้ด้านสุขอนามัยแก่ประชาชนรวมทั้งปรับปรุง

บริการสาธารณสุขมูลฐานที่เน้นการส่งเสริมป้องกันมากกว่าการรักษา 
1๓. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหาร การจัดบริการที่มีคุณภาพรวดเร็วและต่อเนื่องรวมทั้ง

เครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงานให้มีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของต าบล 
1๔. การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรของต าบล 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี   

เทศบาลต าบลเมืองจันทร์ ได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนา    
โดยก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด       
ศรีสะเกษ  และนโยบายของผู้บริหารเทศบาลต าบลเมืองจันทร์ที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลต าบลเมืองจันทร์ เทศบาล
ต าบลเมืองจันทร์ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาไว้ 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน บล็อกคอนเวิร์ทและสะพาน 

1.2 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะและ             
     ขยายเขตไฟฟ้า 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
  2.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
  2.2 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาระบบประปา ก่อสร้างหรือจัดหาภาชนะเก็บน้ าฝน     
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 



 

 

  3.1 แนวทางการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.2 แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจน และการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
4.1 แนวทางการส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยเอดส์/ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและ       
      ผู้ประสบภัยธรรมชาติ 

  4.2 แนวทางการส่งเสริมการบริการให้ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 
  5.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 
  5.2 แนวทางการเพิ่มโอกาสรับรู้ข่าวสารให้ประชาชน 
  5.3 แนวทางการส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  5.4 แนวทางการส่งเสริมด้านการกีฬา และนันทนาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
  6.1 แนวทางการป้องกัน ควบคุมโรคและสาธารณสุข   

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
  7.1 แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
  7.2 แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการเมือง การบริการและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
  8.1 แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

7. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

 เทศบาลต าบลเมืองจันทร์ ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติ
ไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน การประชุมกรรมการชุมชน การประชุมประชาคมระดับต าบล           
การประชุมคณะกรรมการ เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนน ามาจัดท าโครงการ
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาโดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–
2564) ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 

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 6 1,400,000 

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

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

4.การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 24 25,782,000 23 25,512,000 23 25,502,000 23 25,502,000 

5.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมฯ 39 9,730,000 35 8,650,000 36 8,730,000 35 8,530,000 

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

7.การพัฒนาด้านการทอ่งเที่ยว การจดัการทรัพยากรธรรมชาติฯ 15 3,095,000 15 3,095,000 15 3,095,000 15 3,095,000 

8.การพัฒนาด้านการเมอืง การบริการและการพัฒนาทอ้งถิน่ 26 9,095,000 20 5,790,000 20 5,860,000 20 5,860,000 

รวม 177 111,662,400 144 98,289,500 145 71,709,500 144 69,379,500 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) รอบเดือนเมษายน : เทศบาลต าบลเมืองจันทร์           หน้า 8 
 



0

5

10

15

20

25

30

35

40

1.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

2.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นแหลง่น า้
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5.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการศกึษาฯ

6.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสาธาณสขุ

7.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วฯ

8.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการเมอืงฯ

แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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ส่วนที่ ๓ 
การจัดสรรงบประมาณตามเทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561  

๑. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2561  

 เทศบาลต าบลเมืองจันทร์ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประมาณการ
จ านวนทั้งสิ้น  43,393,200.-บาท ได้ประกาศเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 โดยแยกเป็นงบประมาณรายจ่าย
ประเภทต่างๆ ดังนี้ 

1.1 แสดงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแต่ละประเภทตามหมวดรายจ่าย 

รายจ่าย งบประมาณ 
1. งบกลาง 
2. งบบุคลากร 
3. งบด าเนินงาน 
4. งบลงทุน 
5. งบรายจ่ายอื่น 
6. งบเงินอุดหนุน 
 

15,227,830.00 
15,477,120.00 
8,728,323.00 
1,156,300.00 
115,627.00 

2,688,000.00 
- 

รวมทั้งสิ้น 43,393,200.00.- 

 หน่วยงานต่างๆในสังกัดเทศบาลต าบลเมืองจันทร์ ได้น างบประมาณ จ านวน 43,393,200.-บาท ที่ได้รับ
จัดสรรนี้ ไปใช้ในการด าเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งในส่วนที่เป็นงานบริการที่มีลักษณะเป็นงานประจ าและ
การด าเนินกิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามโครงการพัฒนาต่างๆ เพ่ือตอบสนองนโยบายของผู้บริหารเทศบาลที่ได้แถลงต่อ
สภาเทศบาลต าบลเมืองจันทร์และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบล ทั้ง 8 ด้าน    

1.2 จ านวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี แยกตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการที่
ได้รับการจัดสรร 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 6 37.29 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรน้ า - - 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 1 0.56 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 11 6.21 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรมและการกีฬา 18 10.17 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 8 4.52 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรฯ 4 2.26 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารและการพัฒนาฯ 8 4.52 

รวมทั้งสิ้น 56 31.64 
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1.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

2.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นแหลง่น า้

3.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นเศรษฐกจิ

4.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคมและสง่เสรมิคณุภาพชวีติ

5.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการศกึษา ศาสนา วฒันธรรมและการกฬีา

6.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสาธารณสขุ

7.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่ว การจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม

8.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการเมอืง การบรหิารและการพฒันา

บคุลากรทอ้งถ ิน่

แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2561 
เปรียบเทียบกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (ประจ าปี 2561) ตามยุทธศาสตร์ 
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จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณประจ าปี 61 

จ านวนโครงการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 



 

 

1.3  การจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนการด าเนินงาน แยกตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
จ านวน

งบประมาณที่
ได้รับการจัดสรร 

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1,482,300 1.33 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรน้ า - - 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 80,000 0.07 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 14,814,000 13.27 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 4,853,523 4.35 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 170,000 0.15 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรฯ 80,000 0.07 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารและการพัฒนาฯ 1,130,000 1.01 

รวมทั้งสิ้น 22,609,823 20.25 

 
ซึ่งในตารางที่ 1.3  จะเป็นการแสดงข้อมูลการจัดสรรงบประมาณเฉพาะที่ใช้ในการด าเนินงานตามโครงการ

พัฒนาต่างๆ  ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี/งบประมาณตามเทศบัญญัติรายจ่ายประจ าปี
ของเทศบาลต าบลเมืองจันทร์ ประจ าปี  2561 เพ่ือให้เห็นภาพรวมของการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับ
นโยบายของผู้บริหารและการจัดล าดับความส าคัญของการพัฒนา ประจ าปี 2561 ตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ดังที่ได้กล่าวข้างต้น 
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4.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคมและสง่เสรมิคณุภาพชวีติ

5.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการศกึษา ศาสนา วฒันธรรมและการกฬีา

6.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสาธารณสขุ

7.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่ว การจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม

8.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการเมอืง การบรหิารและการพฒันา

บคุลากรทอ้งถ ิน่

 
แผนภูมิแสดงจ านวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2561 

เปรียบเทียบกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 ตามยุทธศาสตร์ 
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จ านวนงบประมาณ 

จ านวนงบประมาณประจ าปี 61 จ านวนงบประมาณตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561 



 
 

ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมนิผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2561 

 เทศบาลต าบลเมืองจันทร์ ได้ด าเนินการเพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2561 ครั้งที่ 1 
(เดือนตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561) โดยเก็บข้อมูลการด าเนินงานตามโครงการต่างๆ ของทุกส่วนราชการ  
ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร และน ามาสรุปเป็นภาพรวมของการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบล  

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 1)  โครงการพัฒนาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญัติ 

 เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดแนวทางให้ท้องถิ่นน าแผนพัฒนามาใช้เป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ดังนั้น ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เป็นหลักในการพิจารณา โดยแสดงข้อมูลให้เห็นจ านวนโครงการและ
งบประมาณที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (โดยเฉพาะโครงการที่มีเป้าหมายในการด าเนินการในปีงบประมาณ  
2561) เปรียบเทียบกับจ านวนโครงการและงบประมาณได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี 2561 และ
แสดงข้อมูลการด าเนินการและการใช้งบประมาณจริง  โดยแยกตามแนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา   
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
จ านวน

โครงการตาม
แผน 61 

จ านวน
งบประมาณตาม

แผน 61 

จ านวนโครงการ
ตามข้อบัญญัติ 

61 

จ านวนงบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรร 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 22 9,767900 6 1,482,300 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรน้ า 20 50,450,000 - - 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 14 2,250,000 1 80,000 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 24 25,782,000 11 14,814,000 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาฯ  39 9,730,000 18 4,853,523 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 17 1,492,500 8 170,000 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวฯ 15 3,095,000 4 80,000 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองฯ  26 9,095,000 8 1,130,000 

รวมทั้งสิ้น 177 111,662,400 56 22,609,823 
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แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการปี 2561 
เปรียบเทียบกับเทศบัญญัตปีิ 2561 
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จ านวนโครงการตามแผน 61 จ านวนโครงการตามเทศบัญญัติ 61 



 

 

2) ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาของอปท. 
2.1 ระดับความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลต าบลเมืองจันทร์ประจ าปี 2561 (เดือนตุลาคม 2560 -

เดือนมีนาคม 2561) 

ยุทธศาสตร์ 
เป้าหมายโครงการตาม
แผนพัฒนา ปี 2561 

จ านวนโครงการที่ 
ด าเนินการใน 

ปี 2561 
(เดือนตุลาคม 2560 –เดือนมีนาคม 2561) 

ร้อยละผลการ
ด าเนินงาน 

จ านวนงบประมาณที่
ด าเนินการในปี 

2561 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 22 - - - 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 20 1 - - 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  14 - - - 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 24 4 2.26 6,474,400 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาฯ 39 9 5.08 2,279,238.02 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 17 - - - 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวฯ 15 1 0.56 19,750 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง ฯ 26 4 2.26 335,549 

รวม 177 19 10.73 9,108,937 
 
 

สรุป   -ระดับความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลต าบลเมืองจันทร์ วัดตามยุทธศาสตร์ทั้ง 8 ด้าน  ประจ าปี 2561 (เดือน
ตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561  คิดเป็นอัตราร้อยละ 10.73 % จ านวนโครงการตามเทศบัญญัติประจ าป ี2561  เทียบกับแผนพัฒนา ประจ าปี 2561 
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เปรียบเทียบกับโครงการตามเทศบัญญัติปี 2561  เทียบโครงการที่ด าเนินการปี 2561 (เดือนตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561) 
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จ านวนโครงการ 
ตามแผน 61 

จ านวนโครงการตาม 
เทศบัญญัติ 61 

จ านวนโครงการที่ด าเนินการปี 61  
(เดือนตุลาคม 2560-เดือนมีนาคม 2561) 



 
 

2.1 รายละเอียดโครงการที่ด าเนินการปี 2561 (เดือนตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561) 

      จ านวน  19  โครงการ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   -ไม่มีการด าเนินงาน- 

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
   1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงสูบน้ าด้วยระบบไฟฟ้า บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 11 

  3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   -ไม่มีการด าเนินงาน- 

  4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   1. ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
   2. ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
   3. โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
   4. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
   5. โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS : Emergency Services) เทศบาลต าบลเมืองจันทร์ 

  5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 
1. ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) ศพด. 5 แห่ง และโรงเรียนประถม 5 แห่ง 
2. โครงการอาหารกลางวัน ศพด. 5 แห่ง โรงเรียนประถม 5 แห่ง  
3. โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
4. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ศพด. 5 แห่ง 
5. อุดหนุนโครงการส่งเสริมงานรัฐพิธีและงานส าคัญของชาติ 
6. โครงการประเพณีลอยกระทง 
7. โครงการกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
8. โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ และสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
9. โครงการแข่งขันกีฬาต าบล “เมืองจันทร์คัพ”  

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
   -ไม่มีการด าเนินงาน- 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1. โครงการรักน้ า  รักป่า  รักษาแผ่นดิน 

8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
1. โครงการส่งบุคลากรในต าบลเมืองจันทร์เข้าร่วมกิจกรรมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ

หรือ อปท. อื่นๆ 
2. โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและ

พนักงานจ้าง 
3. โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและต าบล 
4. โครงการจัดท าผังเมืองชุมชนเทศบาลต าบลเมืองจันทร์ 
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