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คํานํา 
 

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      
พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 หมวด 6  ขอ 29  ไดกําหนดใหมีการดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา       
มีหนาท่ีดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงคณะกรรมการ
จะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับ
แตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดย
อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป     

 

ดังนั้น  เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนถูกตองตามระเบียบดังกลาวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหวยไคร  จึงไดดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหวยไคร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้ึน เพ่ือรายงานและเสนอ
ความเห็นท่ีไดจากการติดตามใหนายกเทศมนตรีทราบ  คณะกรรมการหวังเปนวารายงานผลการติดตามฉบับนี้
จะสามารถเปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาเทศบาล  สามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนได  และ
ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลหวยไคร 
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สวนที่ 1 
บทนํา 

-------------- 
 

1. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เปนกระบวนการท่ีแตกตางกันมีจุดหมาย    
ไมเหมือนกัน แตกระบวนการท้ังสองมีความเก่ียวของสัมพันธกัน และเม่ือนําแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใชดวยกันอยางเหมาะสม จะชวยใหผูบริหารเทศบาล พนักงาน
เทศบาล  พนักงานจาง สมาชิกสภาเทศบาล  สามารถกํากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาทองถ่ินตามแผนงาน 
โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของเทศบาลตําบล 
หวยไครจึงเปนการติดตามผลท่ีใหความสําคัญ ดังนี้ 

  1. ผลการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบแตละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาเทศบาลตําบล        
หวยไครหรือกิจกรรมตาง ๆ ท่ีดําเนินการหรือไมไดดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีไดกําหนดไวหรือไม 
รวมท้ังงบประมาณในการดําเนินงาน 

  2. ผลการใชปจจัยหรือทรัพยากรตาง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตําบลหวยไครตรวจสอบดูวา
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาไดรับปจจัยหรือทรัพยากรท้ังดานปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาท่ีกําหนด
ไวหรือไมอยางไร 

  3. ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบดูวาไดผลตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไมเพียงใด มีปญหา
อุปสรรคอะไรบาง ท้ังในดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การดําเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาทองถ่ิน และข้ันตอนตาง ๆ ในการดําเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

  4. ความสําคัญของการติดตามและประเมินแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบผลการ
ดําเนินงานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินวาดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม ทําให
ทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะทําใหทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดออน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ซ่ึงอาจเกิดจากผูบริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
ปลัด/รองปลัดเทศบาล ผูบริหารระดับหัวหนาสํานัก/ผูอํานวยการกอง บุคลากรของเทศบาล สภาพพ้ืนท่ีและผูมี
สวนเก่ียวของเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาใหเกิดความสอดคลองกับสภาพพ้ืนแวดลอมใน
สังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนเทศบาลตําบลหวยไคร 

  บทสรุปของความสําคัญก็คือ ในการไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอ ๆ ไปเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเม่ือพบจุดแข็งก็ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบ
ในการดําเนินการขยายโครงการ งานตาง ๆ ท่ีเปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ และ
เม่ือพบปญหาและอุปสรรคก็จะตองตั้งรับใหม่ัน รอโอกาสท่ีจะดําเนินการและตั้งม่ันอยางสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งท่ีเปนปญหาและอุปสรรค เม่ือพบจุดออนตองหยุดและถดถอยปญหาลงใหได ดําเนินการปรับปรุงใหดี
ข้ึนตั้งรับใหม่ันเพ่ือรอโอกาสและสุดทายเม่ือมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรหรือผูมีสวนไดเสียในเทศบาลตําบล        
หวยไครใหเกิดประโยชนเพ่ือดําเนินการขยายแผน โครงการ งานตาง ๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรีบดําเนินการ 
สิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพ่ือใหเกิดการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยการติดตามและประเมินผลซ่ึงสงผลให
เกิดกระบวนการพัฒนาอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน เปนไปตามเปาหมายประสงคท่ีตั้งไวไดอยางดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปมุงคนหาแผนงาน โครงการท่ีไดดําเนินการไปแลว
วาสิ่งใดควรดําเนินการตอไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวางดําเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาทองนั้นวามีปญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีไมไดดําเนินการเปนเพราะเหตุใด เกิดปญหาจากเรื่องใด จึงไดกําหนดเปน
วัตถุประสงคไดดังนี้ 

  1. เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถ่ินของเทศบาลตําบลหวยไครซ่ึงจะชวยตอบสนอง
ภารกิจตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  2. เพ่ือใหทราบความกาวหนาการดําเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายท่ีกําหนดไว สภาพผล
การดําเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถ่ินตามภารกิจท่ีไดกําหนดไว 

  3. เพื่อเปนขอมูลสําหรับเรงรัด ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองของการดําเนินงาน โครงการ 
การยกเลิกโครงการท่ีไมเหมาะสมหรือหมดความจําเปนของเทศบาลตําบลหวยไคร 

  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณของเทศบาลตําบลหวยไคร 

  5. เพ่ือสรางความรับผิดชอบของผูบริหารเทศบาล ปลัด/รองปลัด ผูบริหารระดับสํานัก/กอง       
ทุกระดับของเทศบาลตําบลหวยไครท่ีจะตองผลักดันใหการดําเนินการตามแผนงาน โครงการตาง ๆ เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคกับใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนไดเสีย ผูมีสวนเก่ียวของ ประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลหวยไครหรือสังคมสวนรวมมากท่ีสุด 

  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดรอยละความสําเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ 29 กําหนดวา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ (1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดําเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพรอมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับ
แตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดย
อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป (4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวย
ปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
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  1. การดําเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีจํานวน 11 คน ประกอบดวย  
  1)  สมาชิกสภาเทศบาลท่ีสภาเทศบาลคัดเลือก จํานวน 3 คน  
  2)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือก จํานวน 2 คน   
  3) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารเทศบาลคัดเลือก จํานวน 2 คน  
  4) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง จํานวน 2 คน และผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารเทศบาล
คัดเลือก จํานวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลหวยไคร ตอง
ดําเนินการใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินบรรลุวัตถุประสงคตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือกําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป
โดยการกําหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และหวงเวลาใหเหมาะสมกับเทศบาลตําบลหวยไคร 
  2. ดําเนินการติดตามและประเมินพัฒนาทองถ่ินสี่ปตามกรอบแนวทาง วิธีการ และหวงเวลาท่ี
กําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปตอ
ผูบริหารเทศบาลเพ่ือดําเนินการตอไป 

  2. การกําหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลหวยไคร  ไดกําหนด
แนวทางและวิธีการสําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลหวยไคร ดังนี้ 

  2.1 ใหหนวยงานระดับกองสรุปผลการดําเนินการโครงการและการเบิกจายงบประมาณท่ีไดรับ
ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 ในรอบ 6 เดือนแรก หวงเวลาการรายงานผล ครั้งท่ี 1 เดือนเมษายน 2561 

  2.2 ใหหนวยงานระดับกองสรุปผลการดําเนินการโครงการและการเบิกจายงบประมาณท่ีไดรับ
ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 ในรอบ 6 เดือนหลัง หวงเวลาการรายงานผล ครั้งท่ี 2 เดือนตุลาคม 2561 

  2.3 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร 

  2.4 สํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานของเทศบาล 
 

  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลหวยไครมีอํานาจหนาท่ีใน
การรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารเทศบาล เพ่ือให
ผูบริหารเทศบาลเสนอตอสภาเทศบาลและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตําบลหวยไครโดยอยางนอยปละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 

  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เปนสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณหรือเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหวยไครใชในการเก็บขอมูลการติดตามผลรวมท้ังโดยการพิจารณาเลือกใช
เครื่องมือและเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินไดคิดสรางไวเพ่ือใชในการ
ติดตามและประเมินผล  เชน  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราสวนประมาณคา และวิธีการ เปนตน และหรือโดยการ
สรางเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบ
สัมภาษณ  (Interview) และแบบสังเกตการณ  (Observation) เปนตน  โดยอาศัยสภาพพ้ืนท่ีท่ัวไป อํานาจ
หนาท่ี ภารกิจของเทศบาลตําบลหวยไครรวมถึงผูมีสวนไดเสียในทองถ่ินรวมท้ังเกณฑมาตรฐาน แบบตาง ๆ  ท่ีได
กําหนดข้ึนหรือการนําไปทดลองใชเพ่ือปรับปรุงแกไขแลว  จึงนําเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ินไปใชในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดําเนินการสํารวจและเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุปขอมูลท่ี
เปนจริงตอไป  

5. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนท่ีสําคัญคือ การนําไปใชแกไขปญหาตาง ๆ ระหวางดําเนิน
โครงการ รองลงมาคือนําไปใชสําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปในอนาคต ประโยชนตาง ๆ แยกเปน
หัวขอได ดังนี้ 

  1. ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตาง ๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินและการดําเนินการ
ตามโครงการ ซ่ึงจะทําใหวิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน  

  2. ไดทราบถึงขอดี ขอเสีย ขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจนปจจัยท่ีทําใหแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปและการ
ดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ินมีปญหา ทําใหสามารถแกไขไดทุกจุด ตรงเปาหมายอยางทันทวงที ท้ังใน
ปจจุบันและอนาคต 

  3. ชวยใหการใชทรัพยากรตาง ๆ เกิดความประหยัด คุมคาไมเสียประโยชน ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับรายละเอียด ความตองการ สภาพปญหาตาง ๆ 
ท่ีจะนําไปจัดทําเปนโครงการเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือขอมูลท่ีเปนจริง ทําใหไดรับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผูมีสวนไดเสีย หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรตาง ๆ 

  5. กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผูเก่ียวของกับการพัฒนาทองถ่ิน การจัดทําโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสํานึกตอหนาท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ 

  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผูบริหารเทศบาล ปลัด/รองปลัด ผูบริหารระดับสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ ของ
เทศบาลตําบลหวยไครสามารถวินิจฉัย สั่งการไดอยางถูกตอง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาทองถ่ินให
สอดคลองกับสภาพความเปนจริงและตามอํานาจหนาท่ี นอกจากนี้ยังสามารถกําหนดมาตรการตาง ๆ สําหรับการ
ปรับปรุงแกไขและปองกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนได  
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  7. ทําใหภารกิจตาง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตําบลหวยไครแตละคน แตละสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ 
มีความสอดคลองกัน ประสานการทํางานใหเปนองครวมของหนวยงาน ทําใหเปาหมายของเทศบาลตําบลหวยไคร
เกิดความสําเร็จตามเปาหมายหลัก มีความสอดคลองและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจใหเปนไปและตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ 
กิจกรรม งานตาง ๆ และประชาชนพึงพอใจเม่ือไดรับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหวยไคร 
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สวนท่ี 2 
วิสัยทัศน  พันธกิจ  และยุทธศาสตรการพัฒนา 

-------------- 
 

1. วิสัยทัศนเทศบาลตําบลหวยไคร 
 “หวยไครนาอยู  คนมีสุข  สิ่งแวดลอมยั่งยืน  บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

2. ยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรท่ี 1  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1 แนวทางพัฒนาดานเสนทางคมนาคม 
1.2 แนวทางพัฒนาดานระบบไฟฟาและแสงสวาง 
1.3 แนวทางการพัฒนาดานแหลงน้ําและระบบบริหารจัดการน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภค 
ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานเศรษฐกิจ 
1.1 แนวทางพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2 แนวทางพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวชุมชน 
ยุทธศาสตรท่ี 3  ดานการศึกษา 
3.1 แนวทางพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาการศึกษา 
3.2 แนวทางพัฒนาดานการสงเสริม อนุรักษ และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 
ยุทธศาสตรท่ี 4  ดานคุณภาพชีวิต 
4.1 แนวทางพัฒนาดานการรักษาความสงบเรียบรอยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ

ประชาชน 
4.2 แนวทางพัฒนาดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4.3 แนวทางพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุผูพิการ และผูดอยโอกาส  

ทุกชวงวัย 
4.4 แนวทางพัฒนาดานการสงเสรมิและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข 
ยุทธศาสตรท่ี 5  ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
5.1 แนวทางพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5.2 แนวทางพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาการควบคุม ปองกัน แกไขปญหาขยะ น้ําเสีย และ

มลภาวะ 
ยุทธศาสตรท่ี 6  ดานพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
6.1 แนวทางพัฒนาดานการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
6.2 แนวทางพัฒนาดานการสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของทุกภาคสวน 
6.3 แนวทางพัฒนาดานการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใชและเทคโนโลยี 
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3. เปาประสงค 
1. เพ่ือพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แนวทางพัฒนาดานเสนทางคมนาคม 
1.2 แนวทางพัฒนาดานระบบไฟฟาและแสงสวาง 
1.3 แนวทางการพัฒนาดานแหลงน้ําและระบบบริหารจัดการน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภค 

2. เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
2.1 แนวทางพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2 แนวทางพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวชุมชน 

3. เพ่ือพัฒนาการศึกษาและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 
3.1  แนวทางพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาการศึกษา 
3.2  แนวทางพัฒนาดานการสงเสริม อนุรักษ และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 

4. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย 
4.1 แนวทางพัฒนาดานการรักษาความสงบเรียบรอยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ

ประชาชน 
4.2 แนวทางพัฒนาดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4.3 แนวทางพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุผูพิการ และ

ผูดอยโอกาส ทุกชวงวัย 
4.4 แนวทางพัฒนาดานการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข 

5. เพ่ือพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5.1 แนวทางพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาการอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5.2 แนวทางพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาการควบคุม ปองกัน แกไขปญหาขยะ น้ําเสีย 

และมลภาวะ 
6. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

6.1 แนวทางพัฒนาดานการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
6.2 แนวทางพัฒนาดานการสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของทุกภาคสวน 
6.3 แนวทางพัฒนาดานการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใชและเทคโนโลยี 

 

4. ตัวช้ีวัด 
ความสําเร็จในการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ือ

นํามาจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2565 
 

5. คาเปาหมาย 
1. จํานวนโครงการท่ีพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
2. จํานวนโครงการท่ีพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
3. จํานวนโครงการท่ีพัฒนาดานการศึกษา 
4. จํานวนโครงการท่ีพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 
5. จํานวนโครงการท่ีพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
6. จํานวนโครงการท่ีพัฒนาดานพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาํบลหวยไคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562    หนา 8 

 

 
 

6. กลยุทธ 
ยุทธศาสตรท่ี 1  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1. กลยุทธการพัฒนาเสนทางคมนาคม 
2. กลยุทธการพัฒนาระบบไฟฟาและแสงสวาง 
3. กลยุทธการพัฒนาแหลงน้ําและระบบบริหารจัดการน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภค 

ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานเศรษฐกิจ 
1. กลยุทธการการสงเสริมและพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. กลยุทธการการสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวชุมชน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3  ดานการศึกษา 
1. กลยุทธการการสงเสริมและพัฒนาการศึกษา 
2. กลยุทธการการสงเสริม อนุรักษ และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรท่ี 4  ดานคุณภาพชีวิต 
1. กลยุทธการการรักษาความสงบเรียบรอยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
2. กลยุทธการการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3. กลยุทธการการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุผูพิการ และผูดอยโอกาส ทุกชวงวัย 
4. กลยุทธการการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข 

ยุทธศาสตรท่ี 5  ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
1. กลยุทธการการสงเสริมและพัฒนาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2. กลยุทธการการสงเสริมและพัฒนาการควบคุม ปองกัน แกไขปญหาขยะ น้ําเสีย และมลภาวะ 

ยุทธศาสตรท่ี 6  ดานพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
1. กลยุทธการการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
2. กลยุทธการการสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของทุกภาคสวน 
3. กลยุทธการการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใชและเทคโนโลย ี
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สวนท่ี 3 
สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหวยไคร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
-------------- 

 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหวยไคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  ไดกําหนดใหมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน อยางนอยปละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

ดังนั้น  การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหวยไคร  จึงเปนการ
สรุปผลการดําเนินการโครงการและการเบิกจายงบประมาณ ท่ีไดรับในปงบประมาณ พ.ศ.2562 ของแตละกอง  
และนําผลสรุปท่ีไดไปจัดทํารายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหวยไคร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 พรอมท้ังประกาศใหประชาชนในทองถ่ินทราบตอไป 

 

1. จํานวนโครงการพัฒนาเทศบาลตําบลหวยไคร ตามแผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2562  และ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
1.1 จํานวนโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตําบลหวยไคร  ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ตามกระบวนการท่ี
บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การ
ประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ีกอนนํามาจัดทํา
โครงการในแผนพัฒนาชุมชน และบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป 

ในปงบประมาณ พ.ศ.2562  เทศบาลตําบลหวยไคร ไดมีโครงการท่ีบรรจุอยูในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) รวมถึงฉบับแกไข/เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง จํานวนท้ังสิ้น  210 โครงการ  และมี
งบประมาณรวมท้ังสิ้น  36,887,342 บาท ซ่ึงจําแนกตามยุทธศาสตร ดังนี้ (ตารางท่ี 1) 
 

ตารางท่ี 1  แสดงจํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
 

ยุทธศาสตร 
ปงบประมาณ พ.ศ.2562 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 28 5,633,500 
2. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 1 100,000 
3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา 65 12,927,426 
4. ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต 61 11,094,296 
5. ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 19 4,772,120 
6. ยุทธศาสตรดานพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 36 2,360,000 

รวมท้ังส้ิน 210 36,887,342 
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แผนภูมิท่ี 1  แสดงจํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
 

 
 
1.2 จํานวนโครงการและงบประมาณในแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ในปงบประมาณ พ.ศ.2562  เทศบาลตําบลหวยไคร มีโครงการท่ีบรรจุอยูในแผนการ
ดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  จํานวน 145 โครงการ  รวมงบประมาณท้ังสิ้น 27,454,269.00
บาท ซ่ึงสามารถจําแนกตามยุทธศาสตรไดดังนี้ (ตารางท่ี 2) 
 

ตารางท่ี 2  แสดงจํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

ยุทธศาสตร 
ปงบประมาณ พ.ศ.2562 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 25 5,260,720.00 
2. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ - - 
3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา 42 7,746,249.00 
4. ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต 37 10,294,486.00 
5. ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 13 1,832,120.00 
6. ยุทธศาสตรดานพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 28 2,320,694.00 

รวมท้ังส้ิน 145 27,454,269.00 
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แผนภูมิท่ี 2  แสดงจํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

 
 

1.3 การเปรียบเทียบจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ในปงบประมาณ 
พ.ศ.2562 และจํานวนโครงการตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

จากการตรวจสอบการดําเนินงานและผลสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน ประจําป พ.ศ.2562  มีจํานวนโครงการท้ังสิ้น  210 โครงการ  และจํานวนโครงการท่ีนํามาบรรจุใน
การจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป  เปนจํานวน 145 โครงการ  หรือคิดเปนรอยละ 69.05 ของโครงการ
ท้ังหมด (ตารางท่ี 3) 
 

ตารางท่ี 3  การเปรียบเทียบจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ในปงบประมาณ 
พ.ศ.2562 และจํานวนโครงการตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

ยุทธศาสตร 

ปงบประมาณ พ.ศ.2562 
จํานวนโครงการตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) 

จํานวนโครงการ 
ท่ีบรรจุในแผนการ

ดําเนินงาน 
รอยละ 

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 28 25 89.29 
2. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 1 - 00.00 
3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา 65 42 64.62 
4. ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต 61 37 60.66 
5. ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 19 13 68.42 
6. ยุทธศาสตรดานพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 36 28 77.78 

รวมท้ังส้ิน 210 145 69.05 
 
 
 

0
2000000
4000000
6000000
8000000

10000000
12000000

1.
 ย

ุทธ
ศา

สต
รด

าน
โค

รง
สร

าง
พื้

นฐ
าน

2.
 ย

ุทธ
ศา

สต
รด

าน
เศ

รษ
ฐกิ

จ

3.
 ย

ุทธ
ศา

สต
รด

าน
กา

รศึ
กษ

า

4.
 ย

ุทธ
ศา

สต
รด

าน
คุณ

ภา
พ

ชีวิ
ต

5.
 ย

ุทธ
ศา

สต
รด

าน
ทร

ัพ
ยา

กร
ธร

รม
ชา

ตแิ
ละ

สิ่ง
แว

ดล
อม

6.
 ย

ุทธ
ศา

สต
รด

าน
พั

ฒ
นา

ระ
บบ

กา
รบ

ริห
าร

จัด
กา

ร

25 0 42 37 13 28

5,260,720.00

0

7,746,249.00

10,294,486.00

1,832,120.00 2,320,694.00

จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท)



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาํบลหวยไคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562    หนา 12 

 

แผนภูมิท่ี 3  เปรียบเทียบภาพรวมโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) และโครงการท่ีบรรจุใน
แผนการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

 
 

1.4 การเปรียบเทียบงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ในปงบประมาณ        
พ.ศ.2562 และงบประมาณตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

จากการเปรียบเทียบงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) และงบประมาณ
ตามแผนการดําเนินงาน ประจํางบประมาณ พ.ศ.2562  พบวา งบประมาณตามแผนการดําเนินงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 ซ่ึงมีจํานวนท้ังสิ้น 27,454,269 บาท  มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 74.25 ของงบประมาณ
ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ในปงบประมาณ พ.ศ.2562  ซ่ึงมีจํานวนท้ังสิ้น 36,887,342 บาท 
(ตารางท่ี 4) 
 

ตารางท่ี 4  การเปรียบเทียบจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ในปงบประมาณ 
พ.ศ.2562 และจํานวนโครงการตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

ยุทธศาสตร 

ปงบประมาณ พ.ศ.2562 
งบประมาณตาม

แผนพัฒนาทองถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) 

งบประมาณตาม
แผนการดําเนินงาน รอยละ 

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 5,633,500 5,260,720.00 93.79 
2. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 100,000 - 00.00 
3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา 12,927,426 7,746,249.00 59.74 
4. ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต 11,094,296 10,294,486.00 92.79 
5. ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 4,772,120 1,832,120.00 38.39 
6. ยุทธศาสตรดานพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 2,360,000 2,320,694.00 95.58 

รวมท้ังส้ิน 36,887,342 27,454,269.00 74.25 
 

0
10
20
30
40
50
60
70

1.
 ย

ทุธ
ศา

สต
รด์

า้น
โค

รง
สร

า้ง
พืน้

ฐา
น

2.
 ย

ทุธ
ศา

สต
รด์

า้น
เศ

รษ
ฐก

ิจ

3.
 ย

ทุธ
ศา

สต
รด์

า้น
กา

รศ
กึษ

า

4.
 ย

ทุธ
ศา

สต
รด์

า้น
คณุ

ภา
พช

ีวิต

5.
 ย

ทุธ
ศา

สต
รด์

า้น

ทร
พัย

าก
รธ

รร
มช

าติ
แล

ะส
ิ่งแ

วด
ลอ้

ม

6.
 ย

ทุธ
ศา

สต
รด์

า้น
พฒั

นา
ระ

บบ
กา

ร

บร
ิหา

รจ
ดัก

าร

28

1

65 61

19

36

25

0

42 37

13

28

โครงการตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นสี่ปี โครงการท่ีบรรจใุนแผนการดาํเนินงาน
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แผนภูมิท่ี 4  เปรียบเทียบงบประมาณแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) และงบประมาณตามแผนการ
ดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

 
 
2. ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผลการใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2562 
         2.1 ผลการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรภายใตแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ         
พ.ศ. 2562  

เม่ือพิจารณาผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับ และการ
เบิกจาย งบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลหวยไคร จํานวน                
145 โครงการ พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 118 โครงการ 
หรือคิดเปนรอยละ 81.38 โครงการท่ีอยูระหวางการดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 0.69 และ 
โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ จํานวน 26 โครงการ คิดเปนรอยละ 17.93    

 1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน  มีโครงการตามแผนการดําเนินงานประจําป        
พ.ศ.2562 จํานวนท้ังสิ้น 25 โครงการ พบวา ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 มีโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ 
จํานวน 21 โครงการ หรือคิดเปนรอยละ 84.00 อยูระหวางการดําเนินโครงการ จํานวน 0 โครงการ คิดเปน
รอยละ 0.00 และโครงการท่ียังไมไดดําเนินการ จํานวน 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 16.00    

 2. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ  มีโครงการตามแผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ.2562 
จํานวนท้ังสิ้น 0 โครงการ พบวา ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 มีโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน          
0 โครงการ หรือคิดเปนรอยละ 0.00 อยูระหวางการดําเนินโครงการ จํานวน 0 โครงการ   คิดเปนรอยละ 0.00 
และโครงการท่ียังไมไดดําเนินการ จํานวน 0 โครงการ คิดเปนรอยละ 0.00   

 3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา  มีโครงการตามแผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ.2562 
จํานวนท้ังสิ้น 42 โครงการ พบวา ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 มีโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน       
36 โครงการ หรือคิดเปนรอยละ 85.71 อยูระหวางการดําเนินโครงการ จํานวน 0 โครงการ   คิดเปนรอยละ 
0.00 และโครงการท่ียังไมไดดําเนินการ จํานวน 6 โครงการ คิดเปนรอยละ 14.29  
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4. ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต  มีโครงการตามแผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ.2562 
จํานวนท้ังสิ้น 37 โครงการ พบวา ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 มีโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน      28 
โครงการ หรือคิดเปนรอยละ 75.68 อยูระหวางการดําเนินโครงการ จํานวน 0 โครงการ   คิดเปนรอยละ 0.00 
และโครงการท่ียังไมไดดําเนินการ จํานวน 9 โครงการ คิดเปนรอยละ 24.32 

5. ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  มีโครงการตามแผนการดําเนินงาน
ประจําป พ.ศ.2562 จํานวนท้ังสิ้น 13 โครงการ พบวา ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 มีโครงการท่ีดําเนินการแลว
เสร็จ จํานวน 10 โครงการ หรือคิดเปนรอยละ 76.92 อยูระหวางการดําเนินโครงการ จํานวน 0 โครงการ  คิด
เปนรอยละ 0.00 และโครงการท่ียังไมไดดําเนินการ จํานวน 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 23.08 

6. ยุทธศาสตรดานพัฒนาระบบบริหารจัดการ  มีโครงการตามแผนการดําเนินงานประจําป 
พ.ศ.2562 จํานวนท้ังสิ้น 28 โครงการ พบวา ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 มีโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ 
จํานวน 23 โครงการ หรือคิดเปนรอยละ 82.14 อยูระหวางการดําเนินโครงการ จํานวน 1 โครงการ  คิดเปน
รอยละ 3.57 และโครงการท่ียังไมไดดําเนินการ จํานวน 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 14.29 โดยมีรายละเอียด
ตามตารางท่ี 6 
    
ตารางท่ี 6  แสดงภาพรวมการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

 
 

ยุทธศาสตร 

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
โครงการท่ี
บรรจุตาม
แผนการ

ดําเนินงาน 

โครงการท่ี
ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

รอยละ โครงการท่ี
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

รอยละ โครงการท่ี
ยังไมได

ดําเนินการ 

รอยละ 

1. ยุทธศาสตรดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 

25 21 84.00 0 0.00 4 16.00 

2. ยุทธศาสตรดาน
เศรษฐกิจ 

0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

3. ยุทธศาสตรดาน
การศึกษา 

42 36 85.71 0 0.00 6 14.29 

4. ยุทธศาสตรดาน
คุณภาพชีวิต 

37 28 75.68 0 0.00 9 24.32 

5. ยุทธศาสตรดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

13 10 76.92 0 0.00 3 23.08 

6. ยุทธศาสตรดาน
พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร
บริหารจัดการ 

28 23 82.14 1 3.57 4 14.29 

รวม 145 118 81.38 1 0.69 26 17.93 
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แผนภูมิท่ี 5  แสดงภาพรวมการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 
 

  
         2.2 ผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 จากการเปรียบเทียบการเบิกจายงบประมาณตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2562 พบวา เทศบาลฯ มีท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณท้ังสิ้น 27,454,269 บาท และมีการเบิกจาย 
งบประมาณท้ังสิ้น 21,031,683.58 บาท คิดเปนรอยละ 76.60 ซ่ึงสามารถจําแนกตามรายยุทธศาสตรได ดังนี้  

ยุทธศาสตรท่ี 1 มีงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรท้ังสิ้น 5,260,720.00 บาท และมีการเบิกจาย 
งบประมาณท้ังสิ้น 5,025,900.00 บาท คิดเปนรอยละ 95.54 ของงบประมาณในยุทธศาสตรท่ี 1  

ยุทธศาสตรท่ี 2 มีงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรท้ังสิ้น 0 บาท และมีการเบิกจาย งบประมาณ
ท้ังสิ้น 0 บาท คิดเปนรอยละ 0.00 ของงบประมาณในยุทธศาสตรท่ี 2  

ยุทธศาสตรท่ี 3 มีงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรท้ังสิ้น 7,746,249.00 บาท และมีการเบิกจาย 
งบประมาณท้ังสิ้น 4,187,063.08 บาท คิดเปนรอยละ 54.05 ของงบประมาณในยุทธศาสตรท่ี 3  

ยุทธศาสตรท่ี 4 มีงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรท้ังสิ้น 10,294,486.00 บาท และมีการเบิกจาย 
งบประมาณท้ังสิ้น 9,074,283.50 บาท คิดเปนรอยละ 88.15 ของงบประมาณในยุทธศาสตรท่ี 4  

ยุทธศาสตรท่ี 5  มีงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรท้ังสิ้น 1,832,120.00 บาท และมีการเบิกจาย 
งบประมาณท้ังสิ้น 1,832,120.00 บาท คิดเปนรอยละ 96.55  ของงบประมาณในยุทธศาสตรท่ี 5 

ยุทธศาสตรท่ี 6  มีงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรท้ังสิ้น 2,320,694.00 บาท และมีการเบิกจาย
งบประมาณท้ังสิ้น 975,467.00 บาท คิดเปนรอยละ 42.03 ของงบประมาณในยุทธศาสตรท่ี 6 (รายละเอียด
ตามตารางท่ี 7)    

 
  

 

โครงการที่ดําเนินการ
แลวเสรจ็จํานวน 118

โครงการ
คิดเปน 81.38%

โครงการที่อยูระหวาง
ดําเนินการ จํานวน
1 โครงการ คิดเปน 

0.69%

โครงการที่ยังไมไดดําเนินการ
จํานวน 26 โครงการ 

คิดเปน 17.93%



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาํบลหวยไคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562    หนา 16 

 

ตารางท่ี 7  สรุปผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  

ยุทธศาสตร 
จํานวนงบประมาณ

ท่ีไดรับจัดสรร 
จํานวน

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจาย 

รอยละของ
งบประมาณราย

ยุทธศาสตร 

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 5,260,720.00 5,025,900.00 95.54 
2. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ - - 0.00 
3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา 7,746,249.00 4,187,063.08 54.05 
4. ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต 10,294,486.00 9,074,283.50 88.15 
5. ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 1,832,120.00 1,768,970.00 96.55 
6. ยุทธศาสตรดานพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 2,320,694.00 975,467.00 42.03 

รวมท้ังส้ิน 27,454,269.00 21,031,683.58 76.60 

  
แผนภูมิท่ี 6  เปรียบเทียบการเบิกจายงบประมาณตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ยุทธศาสตร
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ยุทธศาสตร
ที่ 4

ยุทธศาสตร
ที่ 5

ยุทธศาสตร
ที่ 6

จํานวนงบประมาณที่ไดรบัจัดสรร 5,260,720.00 0 7,746,249.00 10,294,486.00 1,832,120.00 2,320,694.00

จํานวนงบประมาณที่เบิกจาย 5,025,900.00 0 4,187,063.08 9,074,283.50 1,768,970.00 975,467.00
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ผลการดําเนินงานโครงการพัฒนา ตามแผนการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2562           
 

ยุทธศาสตรท่ี 1  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินการ 

ท่ีไดรับอนุมัติ เบิกจายจริง รอยละ 
ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 

1 คาจางเหมาบรกิารงานสํารวจออกแบบและควบคุม
การกอสรางงานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานและ
งานเทคนิคตางๆ 

20,000 - 0.00    ยกเลิก 

2 คาออกแบบ คาควบคุมงานทีจ่ายใหแกเอกชน นติิ
บุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือใหไดมาซ่ึงส่ิงกอสราง 

20,000 - 0.00    ยกเลิก 

3 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ซอย 5/2 หมูที่ 1 

364,000 361,000 99.18     

4 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ซอย 3/2 หมูที่ 1 

189,000    186,000  98.41     

5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กพรอมราง
ระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1.7/1 หมูที่ 1 

207,000    205,000  99.03     

6 โครงการวางทอคอนกรตีเสริมเหล็ก พรอมบอพัก 
หมูที่ 2 (หนองปาบอน) 

410,000    407,500  99.39     

7 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ซอย 3/10 หมูที่ 2 

351,000    346,500  98.72     

8 โครงการกอสรางลานกิจกรรมศาลาอเนกประสงค 
หมูที่ 2 

109,000    101,500  93.12     

9 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ซอยบาน
นายจํานอง หมูที่ 2 

72,000      71,000  98.61     

10 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ซอย 2 หมูที่ 6 

305,000   302,500  99.18     

11 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ซอย 1 (ฝงทิศตะวนัตก) หมูที่ 6 

374,000    368,000  98.40     

12 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ซอย 1/1 หมูที่ 6 

286,000    284,000 99.30     

13 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก        
แยกซอย 9 หมูที่ 7 

300,000    297,000 99.00     

14 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ซอย 1 หมูที่ 7 (ฝงทิศเหนอื) 

238,000    234,000 98.32     

15 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ซอย 4/2 (ฝงทิศเหนอื) หมูที่ 7 

322,000    320,000 99.38     

16 โครงการกอสรางถนนพรอมรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 7/1 หมูที่ 10 

162,000    160,000  98.77     

17 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ซอย 11 หมูที่ 10 

152,000    150,000  98.68     

18 โครงการปรับปรุงผิวการจราจรแอสฟลทตกิ  
คอนกรีต (OVERLAY) ซอย 11 หมูที่ 10 

484,000    482,000  99.59     

19 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ซอย 5/2 หมูที่ 11 

278,000    275,500  99.10     

20 โครงการกอสรางฝายน้ําลนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอย 1 หมูที่ 11 

78,500      78,000  99.36     

21 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ซอย 5/9 หมูที่ 11 

320,000    318,000  99.38     

22 เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) 127,220    72,000  56.59     
23 โครงการบํารุงรักษาอางเก็บน้ําหวยแมไร หมูที ่18 

ตําบลแมฟาหลวง 
2,000 - 0.00    ยกเลิก 
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินการ 

ท่ีไดรับอนุมัติ เบิกจายจริง รอยละ 
ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 

24 คาปรับปรุงระบบประปาหมูบานในเขตเทศบาล
ตําบลหวยไคร 

80,000 - 0.00    ยกเลิก 

25 คาจางเหมาตรวจสอบคุณภาพน้าํสําหรับการอุปโภค
บริโภค 

10,000 6,400 64.00     

 รวม  25  โครงการ 5,260,720 5,025,900 95.54     

 
ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  มีโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดําเนินงาน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2562  จํานวนท้ังสิ้น 25 โครงการ 
 จํานวนโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 21 โครงการ คิดเปนรอยละ    84.00  
 จํานวนโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ จํานวน 0 โครงการ คิดเปนรอยละ  0.00 
 จํานวนโครงการท่ียังไมไดดําเนินการ จํานวน 4 โครงการ คิดเปนรอยละ  16.00 

 
ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานเศรษฐกิจ 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินการ 

ท่ีไดรับอนุมัติ เบิกจายจริง รอยละ 
ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 

1 - - - -     
2 - - - -     
 รวม  -  โครงการ - - -     

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานเศรษฐกิจ  มีโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2562 จํานวนท้ังสิ้น 0 โครงการ 

 จํานวนโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 0 โครงการ คิดเปนรอยละ   0.00  
 จํานวนโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ จํานวน 0 โครงการ คิดเปนรอยละ 0.00 
 จํานวนโครงการท่ียังไมไดดําเนินการ จํานวน 0 โครงการ คิดเปนรอยละ 0.00 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3  ดานการศึกษา 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินการ 

ท่ีไดรับอนุมัติ เบิกจายจริง รอยละ 
ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 

1 จางเหมาบรกิารแรงงานรายบุคคลเพ่ือชวยเหลือ
การปฏิบัติงานของโรงเรียน ทต. หวยไคร 

480,000 322,770 67.24     

2 จางเหมาบรกิารแรงงานรายบุคคลเพ่ือชวยเหลือ
การปฏิบัติงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
ตําบลหวยไคร 

450,000 450,000 100.00     

3 คาเชาทรัพยสิน  28,800  26,400 91.67     
4 โครงการจัดกิจกรรมสงเสรมิพัฒนาการและการ

เรียนรูเดก็ 
  20,000     20,000  100.00     

5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสถานศึกษา 10,000 - 0.00    ยกเลิก 
6 โครงการพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษา 31,000 6,000 19.35     
7 โครงการศูนยการเรียนรูเศรษฐกจิพอเพียงโรงเรียน

เทศบาลตําบลหวยไคร 
20,000 20,000 100.00     

8 โครงการศูนยเด็กเล็กนาอยู 10,000 - 0.00    ยกเลิก 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาํบลหวยไคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562    หนา 19 

 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินการ 

ท่ีไดรับอนุมัติ เบิกจายจริง รอยละ 
ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 

9 โครงการสงเสริมความเปนเลิศดานกฬีา 20,000 20,000 100.00     
10 โครงการสนับสนุนคาอาหารกลางวนั ร.ร.ทต.หวยไคร 172,000 165,880 96.44     
11 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ร.ร.ทต.หวยไคร 20,000 20,000 100.00     
12 คาใชจายอินเตอรเนต็โรงเรียน (ร.ร.ทต.หวยไคร) 7,200 7,200 100.00     
13 โครงการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน (ร.ร.ทต.หวยไคร) 100,000 100,000 100.00     
14 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา

ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน
(ร.ร.ทต.หวยไคร) 

122,025 122,025 100.00     

15 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพตดิใน
สถานศึกษา 

21,000 21,000 100.00     

16 อาหารกลางวันศูนยพัฒนาเดก็เล็กเทศบาลตําบล
หวยไคร 

193,900 193,900 100.00     

17 คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเดก็เล็ก 
(รายหัว) 

66,300 66,300 100.00     

18 คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก (ศพด.) 

39,550 - 0.00    ยกเลิก 

19 คาวัสดุงานบานงานครวั 20,000 19,982 99.91     
20 คาอาหารเสริม(นม) โรงเรียนบานหวยไคร 611,268 543,705.26 88.95     
21 โครงการอาหารเสริมนม ร.ร.ทต.หวยไคร 82,395 69,259.66 84.06     
22 คาอาหารเสริม(นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตําบลหวยไคร 
74,731 64,381.16 86.15     

23 โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงคศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลหวยไคร 

3,000,000 - 0.00    ยกเลิก 

24 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กโรงเรียน
เทศบาลตําบลหวยไคร 

402,000 378,000 94.02     

25 เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) 136,080 - 0.00    ยกเลิก 
26 อุดหนนุโรงเรียนบานหวยไคร - อาหารกลางวัน

โรงเรียนบานหวยไคร 
1,276,000 1,268,960 99.44     

27 อุดหนนุโรงเรียนบานหวยไคร – โครงการปลูกผัก
ปกชําตามแนวคิดของเศรษฐกจิพอเพียงเพ่ือสงเสริม
ทักษะอาชีพ 

10,000 10,000 100.00     

28 อุดหนนุโรงเรียนบานหวยไคร - โครงการสงเสริม
ทักษะทางดานดนตรีสากล/โยธวาทิต 

15,000 15,000 100.00     

29 อุดหนนุโรงเรียนบานหวยไคร - โครงการสงเสริม
พัฒนาทกัษะ ICT 

5,000 5,000 100.00     

30 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง   50,000   49,300  98.60     
31 โครงการเผยแพรสนบัสนนุประชาสัมพันธประเพณี

วัฒนธรรมวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ชาติพันธุ 
เทศบาลตําบลหวยไคร 

40,000 40,000 100.00     

32 โครงการฝกอบรมสืบสานประเพณแีละภูมปิญญา
ทองถิ่น 

  40,000   40,000  100.00     

33 โครงการอนุรกัษประเพณีเขาพรรษา 20,000 20,000 100.00     
34 อุดหนนุอําเภอแมสาย – โครงการจัดงานนมัสการ

และสรงน้ําพระธาตุดอยตุง 
10,000 10,000 100.00     

35 อุดหนนุอําเภอแมสาย – โครงการจัดพิธีเนือ่งในวนั
คลายวันสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช 

10,000 10,000 100.00     

36 อุดหนนุอําเภอแมสาย – โครงการพิธทีานหาแมฟา
หลวง เนือ่งในวันคลายวนัสวรรคตของสมเด็จพระ
ศรีนครนิทราบรมราชชนน ี

3,500 3,500 100.00     

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาํบลหวยไคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562    หนา 20 

 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินการ 

ท่ีไดรับอนุมัติ เบิกจายจริง รอยละ 
ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 

37 อุดหนนุอําเภอแมสาย – โครงการพิธเีทิดพระเกียรติ
และถวายสดุด ีเนื่องในวันคลายวนัพระราชสมภพ
สมเด็จพระศรีนครนิทราบรมราชชนน ี

3,500 3,500 100.00     

38 อุดหนนุอําเภอแมสาย – โครงการพิธรีดน้ําดําหัว 
พอขุนเม็งรายมหาราช 

5,000 5,000 100.00     

39 อุดหนนุโรงเรียนบานหวยไคร – โครงการสงเสริม
ทักษะคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 

20,000 20,000 100.00     

40 อุดหนนุอําเภอแมสาย – โครงการสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นของจงัหวัด
เชียงราย 

50,000 - 0.00    ยกเลิก 

41 อุดหนนุสํานกังานวัฒนธรรมจังหวดัเชียงราย – 
โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ํา    
พระธาตุดอยตุง 

30,000 30,000 100.00     

42 อุดหนนุสภาวัฒนธรรมเทศบาลตําบลหวยไคร – 
โครงการสืบสานวัฒนธรรมและตํานานอาหารกลุม
ชาติพันธุ 

20,000 20,000 100.00     

 รวม  42  โครงการ 7,746,249 4,187,063.08 54.05     

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาการศึกษา  มีโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดําเนินงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 จํานวนท้ังสิ้น 42 โครงการ 

 จํานวนโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 36 โครงการ คิดเปนรอยละ    85.71  
 จํานวนโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ จํานวน 0 โครงการ คิดเปนรอยละ 0.00 
 จํานวนโครงการท่ียังไมไดดําเนินการ จํานวน 6 โครงการ คิดเปนรอยละ 14.29 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินการ 

ท่ีไดรับอนุมัติ เบิกจายจริง รอยละ 
ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 

1 โครงการจางเหมาบรกิารแรงงานรายบุคคลเพ่ือ
ชวยเหลือการปฏิบัติงานของงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

  96,000   96,000  100.00     

2 โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม 

  5,000     4,905  98.10     

3 โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต 

5,000 1,617 32.34     

4 โครงการฝกอบรมใหความรูในสถานศึกษา ดานการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

10,000 9,430 94.30     

5 โครงการรณรงคปองกนัไฟปาและหมอกควนั   5,000   4,800  96.00     
6 โครงการจางเหมาบรกิารแรงงานรายบุคคลเพ่ือ

ชวยเหลือการปฏิบัติงานสุสานเทศบาลตําบล 
หวยไคร 

108,000 108,000 100.00     

7 โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงคในสุสาน
เทศบาลตําบลหวยไคร 

40,000 39,500 98.75     

8 เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) 1,600 - 0.00    ยกเลิก 
9 โครงการควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออก   50,000  39,600 79.20     

 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาํบลหวยไคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562    หนา 21 

 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินการ 

ท่ีไดรับอนุมัติ เบิกจายจริง รอยละ 
ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 

10 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จ
พระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราช
กุมาร ี

  38,580  37,710 97.74     

11 โครงการผาตัด-ทําหมนั เพ่ือลดจํานวนสุนขัและแมว
ที่เปนพาหะของโรคพิษสุนัขบาในสุนัขและแมวที่ไม
มีเจาของในพ้ืนทีจ่ังหวัดเชียงราย 

     5,000  5,000 100.00     

12 อุดหนนุคณะกรรมการหมูบาน – โครงการสําหรับ
การดําเนนิงานตามพระราชดําริดานสาธารณสุขแก
คณะกรรมการหมูบานเขตเทศบาลตําบลหวยไคร 

120,000 120,000 100.00     

13 คาจางเหมาบรกิารสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึน้
ทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณธิาน
ศาสตราจารย ดร.สมเดจ็พระเจาลูกเธอ เจาฟา จุฬา
ภรณวลัยลักษณอัครราชกุมาร ี

  7,716  6,732 87.25     

14 โครงการชวยเหลือประชาชนดานการปองกนัและ
ระงับโรคตดิตอตามอํานาจหนาทีข่องเทศบาล 

15,000 - 0.00    ยกเลิก 

15 โครงการพัฒนาระบบเฝาระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของ
ชุมชน PODD (ผอดีดี) 

23,000 - 0.00    ยกเลิก 

16 โครงการครอบครัวสัมพันธ 25,000 20,540 82.16     
17 โครงการชวยเหลือประชาชนดานการสงเสรมิและ

พัฒนาคุณภาพชวีิต 
15,000 - 0.00    ยกเลิก 

18 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพจายเบ้ียยังชีพ 3,000 - 0.00    ยกเลิก 
19 โครงการสงเสริมและพัฒนาสวนสมนุไพร 2,000 - 0.00    ยกเลิก 
20 โครงการสงเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกจิ

พอเพียง 
20,000 19,290 96.45     

21 โครงการอบรมและฝกปฏิบัตเิพ่ือประยุกตใชแนว
พระราชดําริในพ้ืนที่ที่มีปญหาการคาและการ
ลําเลียงยาเสพติดบริเวณชายแดนภาคเหนือ 

30,390 30,390 100.00     

22 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

390,000 326,090 83.61     

23 โครงการวนัตอตานยาเสพตดิ 10,000 9,450 94.50     
24 อุดหนนุ ศปส.อ.แมสาย – โครงการบริหารจัดการ

แบบบูรณาการ ศูนยปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด
อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 

30,000 30,000 100.00     

25 อุดหนนุโรงเรียนบานหวยไคร – โครงการปองกนั
และแกไขปญหาส่ิงเสพติด 

10,000 10,000 100.00     

26 อุดหนนุกลุมพัฒนาสตรีเทศบาลตําบลหวยไคร – 
โครงการพัฒนาตรแีละเสริมสรางความเขมแข็งของ
ครอบครัว 

20,000 20,000 100.00     

27 อุดหนนุอําเภอแมสาย – โครงการสงเสริมอาชีพตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอําเภอแมสาย จงัหวัด
เชียงราย 

20,000 20,000 100.00     

28 โครงการแขงขนักฬีาชุมชนสัมพันธเทศบาลตําบล
หวยไคร 

100,000 98,400 98.40     

29 อุดหนนุโรงเรียนบานหวยไคร – โครงการสงเสริมกีฬา 30,000 30,000 100.00     
30 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําทิ้ง

จากโรงฆาสัตว 
35,000 - 0.00    ยกเลิก 

31 โครงการปรับปรุงซอมแซมบอบําบัดน้ําเสียโรงฆา
สัตวเทศบาล บอ 2 ความยาวรอบบอ 90 เมตร 

160,000 - 0.00    ยกเลิก 

 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาํบลหวยไคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562    หนา 22 

 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินการ 

ท่ีไดรับอนุมัติ เบิกจายจริง รอยละ 
ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 

32 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาโรงฆาสัตว เทศบาล
ตําบลหวยไคร 

70,000 - 0.00    ยกเลิก 

33 เงินสมทบกองทนุหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบล
หวยไคร 

  130,000   130,000  100.00     

34 เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ  6,375,700   6,373,500  99.97     
35 เบ้ียยังชีพผูพิการ  1,248,000   1,208,000  96.79     
36 เบ้ียยังชีพผูปวยโรคเอดส   198,500     186,000  93.94     
37 ชวยเหลือผูประสบเหตุสาธารณภัย   842,000  89,329.50 10.61     
 รวม  37  โครงการ 10,294,486 9,074,283.50 88.15     

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานคุณภาพชีวิต  มีโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2562 จํานวนท้ังสิ้น 37 โครงการ 

 จํานวนโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 28 โครงการ คิดเปนรอยละ    75.68  
 จํานวนโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ จํานวน - โครงการ คิดเปนรอยละ 0.00 
 จํานวนโครงการท่ียังไมไดดําเนินการ จํานวน 9 โครงการ คิดเปนรอยละ 24.32 
 

ยุทธศาสตรท่ี 5  ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินการ 

ท่ีไดรับอนุมัติ เบิกจายจริง รอยละ 
ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 

1 จางเหมาบรกิารดูแลความสะอาดตกแตงตนไม 480,000 470,000 97.92     
2 วัสดุการเกษตร 15,000 - 0.00    ยกเลิก 
3 โครงการปรับปรุงเกาะกลางเฉลิมพระเกียรติ เนือ่ง

ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
350,000 348,000 99.43     

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสวนเฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
(ขุนน้ําหวยไคร) 

440,000 436,000 99.09     

5 เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) 17,600 - 0.00    ยกเลิก 
6 จางเหมาบรกิารแรงงานรายบุคคลเพ่ือชวยเหลือ

การปฏิบัติงานโครงการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาล 
54,000 54,000 100.00     

7 จางเหมาบรกิารแรงงานรายบุคคลเพ่ือปฏิบัติงาน
ประจํารถเก็บขยะมูลฝอย 

219,100 215,950 98.56     

8 จางเหมาบรกิารแรงงานรายบุคคลเพ่ือรกัษาความ
ปลอดภัย โครงการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล 
(กลางคืน) 

  46,800    46,800  100.00     

9 จางเหมาบรกิารแรงงานรายบุคคลเพ่ือรกัษาความ
ปลอดภัย โครงการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล 
(กลางวัน) 

  49,200    49,200  100.00     

10 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําทิ้ง
จากบอขยะ 

25,000 18,600 74.40     

11 อุดหนนุโรงเรียนบานหวยไคร - โครงการลดขยะ 
ลดภาระของชุมชนหวยไคร 

  10,000   10,000  100.00     

12 อุดหนนุการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาอําเภอแมฟา
หลวง – โครงการสับเปล่ียนหมอแปลงไฟฟาใน
โครงการจัดการขยะเทศบาล 

120,420 120,420 100.00     

13 โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรต ิ 5,000 - 0.00    ยกเลิก 
 รวม  13  โครงการ 1,832,120 1,768,970 96.55     
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ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการ
ดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 จํานวนท้ังสิ้น 13 โครงการ 

 จํานวนโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 10 โครงการ คิดเปนรอยละ    76.92  
 จํานวนโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ จํานวน 0 โครงการ คิดเปนรอยละ 0.00 
 จํานวนโครงการท่ียังไมไดดําเนินการ จํานวน 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 23.08 
 

ยุทธศาสตรท่ี 6  ดานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินการ 

ท่ีไดรับอนุมัติ เบิกจายจริง รอยละ 
ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 

1 จางเหมาบรกิารแรงงานรายบุคคลเพ่ือดูแลทําความ
สะอาดอาคารสํานักงานเทศบาล 

  192,000     192,000 100.00     

2 จางเหมาบรกิารแรงงานรายบุคคลเพ่ือชวยเหลือ
การปฏิบัติงานของสํานกัปลัดเทศบาล 

  192,000     192,000 100.00     

3 โครงการรณรงคการเลือกตั้ง 30,000 17,900 59.67     
4 โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชกิสภา

เทศบาล 
200,000 - 0.00    ยกเลิก 

5 คาใชจายในการเตรียมการระหวางการรับเสด็จ   
สงเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ สงเสด็จ 
พระมหากษัตริย พระราชนิ ีพระบรมวงศานุวงศ 

  40,000   30,750  76.88     

6 โครงการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตเทศบาลตําบล
หวยไคร 

  5,000  5,000 100.00     

7 โครงการจัดทํารายงานผลการดําเนนิงานประจําป     30,000   30,000  100.00     
8 โครงการจัดทําปฏิทนิแผนการดําเนนิงานประจําป

ของเทศบาลตําบลหวยไคร 
  50,000   49,500  99.00     

9 โครงการฝกอบรมบุคลากรเพ่ือพัฒนาความรูในการ
ปฏิบัติงาน 

  20,000  10,190 50.95     

10 โครงการจายเงินประโยชนตอบแทนอืน่สําหรับ
พนักงานสวนทองถิน่เปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําป) 

1,030,693.50 - 0.00    กันเงิน 

11 คาจางองคกรหรอืสถาบันทีเ่ปนกลางเพ่ือเปน
ผูดําเนนิการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
ของเทศบาล (เงินรางวัลประจําป) 

15,000 11,000 73.33     

12 โครงการอบรมกฎหมายที่ควรรูสําหรับประชาชน 
และเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลหวยไคร 

  20,000   19,972.50  99.86     

13 โครงการออกเอกสารหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
ในเขตเทศบาลตําบลหวยไคร 

  20,000  - 0.00    ยกเลิก 

14 โครงการจัดทําจดหมายขาวเทศบาลตําบลหวยไคร   30,000   30,000  100.00     
15 โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญ   30,000  22,217 74.06     
16 โครงการปลูกจิตสํานกึการปฏิบัติงานตามหลัก   

ธรรมาภิบาล 
  20,000   19,930  99.65     

17 โครงการจัดงานรฐัพิธ ีราชพิธีและกิจกรรมตางๆ   85,000  69,263 81.49     
18 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนือ่งในโอกาส

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจา 
อยูหัว 

  25,000   25,000  100.00     

19 อุดหนนุ อบต.เกาะชาง - โครงการจัดตั้งศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นระดับอาํเภอ (อําเภอแมสาย) 

  50,000  50,000 100.00     

20 อุดหนนุอําเภอแมสาย – โครงการกจิกรรมพิธี     
วันปยมหาราช 

3,000 3,000 100.00     
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินการ 

ท่ีไดรับอนุมัติ เบิกจายจริง รอยละ 
ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 

21 อุดหนนุอําเภอแมสาย – โครงการประกอบพิธ ี       
วันจกัร ี

3,000 3,000 100.00     

22 อุดหนนุอําเภอแมสาย – โครงการพิธีวนัเฉลิม          
พระชนมพรรษา สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิรา          
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู 

5,000 5,000 100.00     

23 อุดหนนุอําเภอแมสาย – โครงการพิธเีฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนีาถ เนือ่งใน
วโรกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 

5,000 5,000 100.00     

24 อุดหนนุอําเภอแมสาสย – โครงการวนัคลายวัน       
พระราชสมภพ พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช 

  5,000  - 0.00    ยกเลิก 

25 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน   5,000  2,100 42.00     
26 โครงการจางเหมาบรกิารแรงงานรายบุคคลเพ่ือ

ชวยเหลือการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาทีข่อง
เทศบาล 

  180,000    177,894  98.83     

27 โครงการประชาสัมพันธการจัดเก็บรายได   10,000    4,750  47.50     
28 โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี   20,000  - 0.00    ยกเลิก 
 

รวม  28  โครงการ 2,320,694 975,467 42.03     

 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร  มีโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดําเนินงาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 จาํนวนท้ังสิ้น 28 โครงการ 

 จํานวนโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 23 โครงการ คิดเปนรอยละ    82.14  
 จํานวนโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 3.57 
 จํานวนโครงการท่ียังไมไดดําเนินการ จํานวน 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 14.29 
 

การจัดซ้ือครุภัณฑ 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินการ 

ท่ีไดรับอนุมัติ เบิกจายจริง รอยละ 
ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 

1 ครุภัณฑสํานักงาน สํานักปลัดเทศบาล        
 1.1 เครื่องดูดฝุน ขนาด 25 ลิตร จํานวน 1 เครื่อง 14,000 13,500 96.43     
 1.2 ตูเหล็กเก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก จาํนวน   

1 ตู 
4,000 4,000 100.00     

 1.3 ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 1 ตู 5,500 5,500 100.00     
2 ครุภัณฑสํานักงาน กองคลัง        
 2.1 ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 3 ตู 16,500 16,500 100.00     
3 ครุภัณฑสํานักงาน กองชาง        
 3.1 ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 4 ตู 22,000 22,000 100.00     
 3.2 ตูเหล็ก แบบ 4 ล้ินชกั จํานวน 2 ตู 15,800 15,800 100.00     
4 ครุภัณฑสํานักงาน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม        
 4.1 เกาอี้สํานกังาน จํานวน 4 ตัว 13,600 13,600 100.00     
5 ครุภัณฑสํานักงาน กองการศึกษา        
 5.1 โตะขาพับหนาขาว จํานวน 5 ตัว 18,500 9,750 52.70     
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินการ 

ท่ีไดรับอนุมัติ เบิกจายจริง รอยละ 
ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 

6 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง กองชาง        
 6.1 รถพวงลากจูงเพ่ือบรรทุกรถขุดตีนตะขาบขนาด

ไมนอยกวา 30 แรงมา ที่ไมมีแรงขับเคล่ือนใน
ตัวเอง และน้ําหนกัลงเพลาลอสมบูรณในตวัเอง 
จํานวน 1 คัน 

76,000 71,000 93.42     

7 ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ สํานักปลัดเทศบาล        
 7.1 ตูลําโพงพรอมเครื่องขยายเสียงแบบเคล่ือนที่ 

ขนาด 500 วัตต จํานวน 1 ตู 
10,000 10,000 100.00     

8 ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร สาํนักปลัดเทศบาล        
 8.1 เครื่องมัลติมเีดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA 

ขนาด 4,000 ANSI Lumens จํานวน 1 เครื่อง 
42,500 42,000 98.82     

 8.2 กลองวงจรปด 454,480 454,480 100.00     
9 ครุภัณฑคอมพิวเตอร สํานักปลัดเทศบาล        
 9.1 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 

แบบที่ 2 (จอภาพไมนอยกวา 19 นิว้) จํานวน           
1 เครื่อง 

30,000 29,500 98.33     

 9.2 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครือ่ง 

22,000 21,500 97.73     

 9.3 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800VA จํานวน          
1 เครื่อง 

2,500 2,300 92.00     

10 ครุภัณฑคอมพิวเตอร กองคลัง        
 10.1 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 

แบบที่ 2 (จอภาพไมนอยกวา 19 นิว้) จํานวน           
1 เครื่อง 

30,000 29,500 98.33     

 10.2 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800VA จํานวน          
2 เครื่อง 

5,000 4,600 92.00     

 10.3 เครื่องพิมพแบบฉีดหมกึพรอมตดิตั้งถงัหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 2 เครือ่ง 

8,600 7,980 92.79     

 รวม  10  โครงการ 790,980 773,510 97.79     

การจัดซ้ือครุภัณฑ  มีโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
จํานวนท้ังสิ้น 10 โครงการ 

 จํานวนโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 10 โครงการ คิดเปนรอยละ   100.00  
 จํานวนโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ จํานวน 0 โครงการ คิดเปนรอยละ 0.00 
 จํานวนโครงการท่ียังไมไดดําเนินการ จํานวน 0 โครงการ คิดเปนรอยละ 0.00 

 
 
 
 
 
 
 
 


