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ค าน า 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6  ข้อ 29  ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา       
มีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการ
จะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

 

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยไคร้  จึงได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยไคร้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอ
ความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้
จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาล  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และ
ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  

แผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563   หน้า ข 
 

สารบัญ 
หน้า 

ค าน า 
สารบัญ 
ส่วนที่ 1 บทน า               1 
  1.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล          1  
  2.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล          2 
  3.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล           2 
  4.  เครื่องมือการติดตามและประเมินผล           3 
  5.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล          3 
 

ส่วนที่ 2  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนา          5 
  1.  วิสัยทัศน์เทศบาลต าบลห้วยไคร้           5 
  2.  ยุทธศาสตร์              5 
  3.  เป้าประสงค์              5 
  4.  ตัวชี้วัด              6 
  5.  ค่าเป้าหมาย              6 
  6.  กลยุทธ์              6 
 

ส่วนที่ 3 สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยไคร้        8 
  1. จ านวนโครงการพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปี 
   งบประมาณ พ.ศ.2563 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 8 
   1.1 จ านวนโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 8 
   1.2 จ านวนโครงการและงบประมาณในแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 9 
   1.3 การเปรียบเทียบจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
    ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และจ านวนโครงการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ.2563 9
   1.4 การเปรียบเทียบงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
    ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ.2563 10 
  2. ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2563 10 
   2.1 ผลการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ภายใต้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
    พ.ศ.2563  10 
   2.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 12 
  3. ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 35 
 

********************* 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563    หน้า 1 
 

ส่วนที่ 1 
บทน า 

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

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมี
จุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการ
ติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้
ผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล  สามารถก ากับดูแล ทบทวน และ
พัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การติตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลห้วยไคร้จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาเทศบาลต าบล        
ห้วยไคร้หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่  
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยไคร้ตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
ปลัด/รองปลัดเทศบาล ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรของเทศบาล สภาพพ้ืนที่และ  
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อม
ในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 

  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุม
รอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุด
แข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ 
ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้
เสียในเทศบาลต าบลห้วยไคร้ให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการ
ปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการ
ติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมาย
ประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไป
แล้วว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตาม
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผล
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของ เทศบาลต าบลห้วยไคร้ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารเทศบาล ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง       
ทุกระดับของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลห้วยไคร้หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา    
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่ นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
หรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาเทศบาลที่สภาเทศบาลคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารเทศบาลคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหาร
เทศบาลคัดเลือก จ านวน 2 คน  
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารเทศบาลเพ่ือด าเนินการต่อไป 

  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลห้วยไคร้  ได้
ก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ดังนี้ 
  2.1 ให้หน่วยงานระดับกองสรุปผลการด าเนินการโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณที่
ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  2.2 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ 
  2.3 ส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลห้วยไคร้มีอ านาจหน้าที่ใน
การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารเทศบาล เพ่ือให้
ผู้บริหารเทศบาลเสนอต่อสภาเทศบาลและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลต าบลห้วยไคร้โดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools 
for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยไคร้ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ใน
การติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดย
การสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจ
หน้าที่ ภารกิจของเทศบาลต าบลห้วยไคร้รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่
ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได ้ดังนี้ 
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  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา  
ต่าง ๆ ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้
ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารเทศบาล ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
เทศบาลต าบลห้วยไคร้สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลต าบลห้วยไคร้แต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง 
ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายของเทศบาลต าบลห้วย
ไครเ้กิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 
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ส่วนที่ 2 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และยุทธศาสตร์การพัฒนา 

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

1. วิสัยทัศน์เทศบาลต าบลห้วยไคร้ 
 “ห้วยไคร้น่าอยู่  คนมีสุข  สิ่งแวดล้อมยั่งยืน  บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

2. ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แนวทางพัฒนาด้านเส้นทางคมนาคม 
1.2 แนวทางพัฒนาด้านระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 
1.3 แนวทางการพัฒนาด้านแหล่งน้ าและระบบบริหารจัดการน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านเศรษฐกิจ 
1.1 แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2 แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการศึกษา 
3.1 แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 
3.2 แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านคุณภาพชีวิต 
4.1 แนวทางพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน 
4.2 แนวทางพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4.3 แนวทางพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  

ทุกช่วงวัย 
4.4 แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1 แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.2 แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสีย และ

มลภาวะ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
6.1 แนวทางพัฒนาด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
6.2 แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน 
6.3 แนวทางพัฒนาด้านการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี 

3. เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แนวทางพัฒนาด้านเส้นทางคมนาคม 
1.2 แนวทางพัฒนาด้านระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 
1.3 แนวทางการพัฒนาด้านแหล่งน้ าและระบบบริหารจัดการน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค 
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2. เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
2.1 แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2 แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 

3. เพ่ือพัฒนาการศึกษาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
3.1  แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 
3.2  แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

4. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
4.1 แนวทางพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน 
4.2 แนวทางพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4.3 แนวทางพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุผู้พิการ และ

ผู้ด้อยโอกาส ทุกช่วงวัย 
4.4 แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข 

5. เพ่ือพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1 แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.2 แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสีย 

และมลภาวะ 
6. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

6.1 แนวทางพัฒนาด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
6.2 แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน 
6.3 แนวทางพัฒนาด้านการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี 

 

4. ตัวช้ีวัด 
ความส าเร็จในการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ือ

น ามาจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2565 
 

5. ค่าเป้าหมาย 
1. จ านวนโครงการที่พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. จ านวนโครงการที่พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
3. จ านวนโครงการที่พัฒนาด้านการศึกษา 
4. จ านวนโครงการที่พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
5. จ านวนโครงการที่พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. จ านวนโครงการที่พัฒนาด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

 

6. กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
2. กลยุทธ์การพัฒนาระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 
3. กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งน้ าและระบบบริหารจัดการน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านเศรษฐกิจ 
1. กลยุทธ์การการส่งเสริมและพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. กลยุทธ์การการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการศึกษา 
1. กลยุทธ์การการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 
2. กลยุทธ์การการส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านคุณภาพชีวิต 
1. กลยุทธ์การการรักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
2. กลยุทธ์การการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3. กลยุทธ์การการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ทุกช่วงวัย 
4. กลยุทธ์การการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. กลยุทธ์การการส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. กลยุทธ์การการส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสีย และมลภาวะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
1. กลยุทธ์การการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
2. กลยุทธ์การการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน 
3. กลยุทธ์การการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี 
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ส่วนที่ 3 
สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
-------------- 

 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ได้ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ดังนั้น  การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยไคร้   จึงเป็นการ
สรุปผลการด าเนินการโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของแต่ละกอง  
และน าผลสรุปที่ได้ไปจัดท ารายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบต่อไป 

 

1. จ านวนโครงการพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ตามแผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2563  และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
1.1 จ านวนโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ตามกระบวนการที่
บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การ
ประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ก่อนน ามาจัดท า
โครงการในแผนพัฒนาชุมชน และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เทศบาลต าบลห้วยไคร้ ได้มีโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) รวมถึงฉบับแก้ไข/เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง จ านวนทั้งสิ้น  206 โครงการ  และมี
งบประมาณรวมทั้งสิ้น  103,199,050 บาท ซึ่งจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ (ตารางที่ 1) 
 

ตารางท่ี 1  แสดงจ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 44 16,123,200.00 
2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 6 36,957,000.00 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 56 8,327,450.00 
4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต 53 14,185,000.00 
5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 14 26,037,800.00 
6. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 33 1,568,600.00 

รวมทั้งสิ้น 206 103,199,050.00 
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1.2 จ านวนโครงการและงบประมาณในแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เทศบาลต าบลห้วยไคร้ มีโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนการ

ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จ านวน 118 โครงการ  รวมงบประมาณทั้งสิ้น 25,082,341.00 บาท 
ซึ่งสามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ (ตารางท่ี 2) 
 

ตารางท่ี 2  แสดงจ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 35 9,994,560.00 
2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ - - 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 28 3,706,341.00 
4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต 25 10,001,840.00 
5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 351,000.00 
6. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 25 1,028,600.00 

รวมทั้งสิ้น 118 25,082,341.00 

 
1.3 การเปรียบเทียบจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ในปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 และจ านวนโครงการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จากการตรวจสอบการด าเนินงานและผลส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ.2563  มีจ านวนโครงการทั้งสิ้น  206 โครงการ  และจ านวนโครงการที่น ามาบรรจุในการ
จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี  เป็นจ านวน 118 โครงการ  หรือคิดเป็นร้อยละ 57.28 ของโครงการ
ทั้งหมด (ตารางท่ี 3) 
 

ตารางท่ี 3  การเปรียบเทียบจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 และจ านวนโครงการตามแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ยุทธศาสตร์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
จ านวนโครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) 

จ านวนโครงการ 
ที่บรรจุในแผนการ

ด าเนินงาน 
ร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 44 35 79.54 
2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 6 - 00.00 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 56 28 50.00 
4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต 53 25 47.17 
5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 14 5 35.71 
6. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 33 25 75.76 

รวมทั้งสิ้น 206 118 57.28 
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1.4 การเปรียบเทียบงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ในปีงบประมาณ        
พ.ศ.2563 และงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จากการเปรียบเทียบงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และงบประมาณ
ตามแผนการด าเนินงาน ประจ างบประมาณ พ.ศ.2563  พบว่า งบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 25,082,341 บาท  มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 24.31 ของงบประมาณ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 103,199,050 บาท 
(ตารางท่ี 4) 
 

ตารางท่ี 4  การเปรียบเทียบจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 และจ านวนโครงการตามแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ยุทธศาสตร์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
งบประมาณตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) 

งบประมาณตาม
แผนการด าเนินงาน ร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 16,123,200.00 9,994,560.00 69.89 
2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 36,957,000.00 - 00.00 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 8,327,450.00 3,706,341.00 44.51 
4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต 14,185,000.00 10,001,840.00 70.51 
5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 26,037,800.00 351,000.00 1.35 
6. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 1,568,600.00 1,028,600.00 65.57 

รวมทั้งสิ้น 103,199,050.00 25,082,341.00 24.31 
 
 

2. ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563 
         2.1 ผลการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ภายใต้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2563  

เมื่อพิจารณาผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการ
เบิกจ่าย งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยไคร้ จ านวน                
118 โครงการ พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 72 โครงการ หรือ
คิดเป็นร้อยละ 61.01 โครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ จ านวน 25 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.19 และ 
โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.80    

 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีโครงการตามแผนการด าเนินงานประจ าปี        
พ.ศ.2563 จ านวนทั้งสิ้น 35 โครงการ พบว่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
จ านวน 15 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 42.86 อยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ จ านวน 20 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 57.14 และโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.00    

 2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ  มีโครงการตามแผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2563 
จ านวนทั้งสิ้น 0 โครงการ พบว่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน          
0 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00 อยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ จ านวน 0 โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 0.00 
และโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.00   
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 3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  มีโครงการตามแผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2563 

จ านวนทั้งสิ้น 28 โครงการ พบว่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน       
20 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 71.43 อยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ จ านวน 3 โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 
10.71 และโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.86  

4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต  มีโครงการตามแผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2563 
จ านวนทั้งสิ้น 25 โครงการ พบว่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน      
18 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 72.00 อยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ จ านวน 0 โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 
0.00 และโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.00 

5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีโครงการตามแผนการด าเนินงาน
ประจ าปี พ.ศ.2563 จ านวนทั้งสิ้น 5 โครงการ พบว่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีโครงการที่ด าเนินการแล้ว
เสร็จ จ านวน 2 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 40.00 อยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ จ านวน 2 โครงการ      
คิดเป็นร้อยละ 40.00 และโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.00 

6. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ  มีโครงการตามแผนการด าเนินงานประจ าปี 
พ.ศ.2563 จ านวนทั้งสิ้น 25 โครงการ พบว่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
จ านวน 17 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 68.00 อยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ จ านวน 0 โครงการ  คิดเป็น
ร้อยละ 0.00 และโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 32.00 โดยมีรายละเอียด
ตามตารางท่ี 6 
    
ตารางท่ี 6  แสดงภาพรวมการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โครงการที่
บรรจุตาม
แผนการ

ด าเนินงาน 

โครงการที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ร้อยละ โครงการที่
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ร้อยละ โครงการที่
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

ร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

35 15 42.86 20 57.14 - - 

2. ยุทธศาสตร์ด้าน
เศรษฐกิจ 

- - - - - - - 

3. ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา 

28 20 71.43 3 10.71 5 17.86 

4. ยุทธศาสตร์ด้าน
คุณภาพชีวิต 

25 18 72.00 - - 7 28.00 

5. ยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

5 2 40.00 2 40.00 1 20.00 
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ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โครงการที่
บรรจุตาม
แผนการ

ด าเนินงาน 

โครงการที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ร้อยละ โครงการที่
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ร้อยละ โครงการที่
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

ร้อยละ 

6. ยุทธศาสตร์ด้าน
พั ฒ น า ร ะบ บ ก า ร
บริหารจัดการ 

25 17 68.00 - - 8 32.00 

รวม 118 72 61.01 25 21.19 21 17.80 
 

         2.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 จากการเปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 พบว่า เทศบาลฯ มีที่ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 25,082,341บาท และมีการเบิกจ่าย 
งบประมาณท้ังสิ้น 22,106,817.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.14 ซึ่งสามารถจ าแนกตามรายยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 9,994,560.00 บาท และมีการเบิกจ่าย 
งบประมาณท้ังสิ้น 5,025,900.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.54 ของงบประมาณในยุทธศาสตร์ที่ 1  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 0 บาท และมีการเบิกจ่าย งบประมาณ
ทั้งสิ้น 0 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของงบประมาณในยุทธศาสตร์ที่ 2  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 3,706,341.00 บาท และมีการเบิกจ่าย 
งบประมาณท้ังสิ้น 3,179,827.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.79 ของงบประมาณในยุทธศาสตร์ที่ 3  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 10,001,840.00 บาท และมีการเบิกจ่าย 
งบประมาณท้ังสิ้น 8,935,517.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.34 ของงบประมาณในยุทธศาสตร์ที่ 4  

ยุทธศาสตร์ที่ 5  มีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 351,000.00 บาท และมีการเบิกจ่าย 
งบประมาณท้ังสิ้น 334,200.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.21  ของงบประมาณในยุทธศาสตร์ที่ 5 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  มีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 1,028,600.00 บาท และมีการเบิกจ่าย
งบประมาณทั้งสิ้น 607,929.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.30 ของงบประมาณในยุทธศาสตร์ที่ 6 (รายละเอียด
ตามตารางท่ี 7)    
 

ตารางท่ี 7  สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนงบประมาณ

ที่ได้รับจัดสรร 
จ านวน

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ร้อยละของ
งบประมาณราย

ยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 9,994,560.00 9,049,344.36 90.54 
2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ - - 0.00 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 3,706,341.00 3,179,827.00 85.79 
4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต 10,001,840.00 8,935,517.00 89.34 
5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 351,000.00 334,200.00 95.21 
6. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 1,028,600.00 607,929.50 59.30 

รวมทั้งสิ้น 25,082,341.00 22,106,817.86 88.14 



  

ที่ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน โอนงบฯ หมายเหตุ
พ.ศ.2561-2565 ลด / เพ่ิม

 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน)

1 โครงการติดต้ังสวติซ์อัตโนมัติไฟสาธารณะ 70,000               61,000             -                  -                  51,504.36        9,495.64          

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน)
1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000              495,000            -                  -                  477,380           17,620            

ซอย 3 (หน้าบา้นนายสมเดช ธรรมเรือง) หมู่ที่ 1

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 220,000              216,000            -                  -                  208,322           7,678              กันเงนิ
ซอย 1 หมู่ที่ 2 208,322

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1/5 91,200               73,000             -                  -                  71,062            1,938              
หมู่ที่ 2

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3/11 88,000               87,000             -                  -                  84,991            2,009              
หมู่ที่ 2

5 โครงการก่อสร้างวางทอ่คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่า 261,000              258,000            -                  -                  257,734           266                กันเงนิ
ศูนย์กลาง 1.00 เมตร มอก.ชั้น 3 พร้อมบอ่พกั 257,734
อ่างเก็บน้้าขุนน้้าหว้ยไคร้ หมู่ที่ 2

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนา ตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งบประมาณ (บาท)

ตั้งเทศบญัญตัิ จ่ายเงนิสะสม ด าเนินการจรงิ คงเหลือ
โครงการ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต้าบลหว้ยไคร้ ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 หน้า 13



  

ที่ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน โอนงบฯ หมายเหตุ
พ.ศ.2561-2565 ลด / เพ่ิม

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนา ตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งบประมาณ (บาท)

ตั้งเทศบญัญตัิ จ่ายเงนิสะสม ด าเนินการจรงิ คงเหลือ
โครงการ

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,020,000 485,000            -                  -                  468,190           16,810            
ซอย 2/1 ถึงซอย 6 หมู่ที่ 6

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4/1 68,000               68,000             -                  -                  66,985            1,015              
หมู่ที่ 7 (ต่อจากเดิม)             

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 260,000              257,000            -                  -                  247,627           9,373              กันเงนิ 247627
ซอย 3/3 หมู่ที่ 7

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 78,000               78,000             -                  -                  77,094            906                
หมู่ที่ 10

10 โครงการปรับปรุงผิวการจราจรแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 390,000              390,000            -                  -                  389,000           1,000              กันเงนิ 389000
(OVERLAY) ซอย 7/3 หมู่ที่ 10 

11 โครงการวางทอ่คอนกรีตเสริมเหล็ก ทา้ยซอย 9 หมู่ที่ 11 295,000              289,000            -                  -                  288,458           542                กันเงนิ 288458

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 120,000              117,000            -                  -                  115,115           1,885              
เข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 11

13 เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 450,000              120,000            -                  -                  120,000           -                 กันเงนิ 120000

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต้าบลหว้ยไคร้ ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 หน้า 14



  

ที่ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน โอนงบฯ หมายเหตุ
พ.ศ.2561-2565 ลด / เพ่ิม

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนา ตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งบประมาณ (บาท)

ตั้งเทศบญัญตัิ จ่ายเงนิสะสม ด าเนินการจรงิ คงเหลือ
โครงการ

14 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 817,000              -                  -                  817,000            494,900           322,100           จ่ายเงนิสะสม
ซอย 1/3 (ฝ่ังทศิเหนือ) หมู่ที่ 1 29ตค62

15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 509,000              -                  -                  509,000            328,800           180,200           จ่ายเงนิสะสม
ซอย 3/5 หมู่ที่ 2 29ตค62

16 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 525,000              -                  -                  525,000            351,900           173,100           จ่ายเงนิสะสม
ซอย 5.1 หมู่ที่ 6 29ตค62

17 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 509,000              -                  -                  509,000            329,500           179,500           จ่ายเงนิสะสม
หลังศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 29ตค62

18 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 174,000              -                  -                  174,000            173,000           1,000              จ่ายเงนิสะสม
ซอย 11 หมู่ที่ 10 29ตค62

19 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 116,000              -                  -                  116,000            115,228           772                จ่ายเงนิสะสม
 ซอย 6 หมู่ที่ 11 29ตค62

20 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 493,000              -                  -                  486,000            486,000           -                 จ่ายเงนิสะสม
ซอย 5 (ฝ่ังทศิเหนือ) หมู่ที่ 1 26สค63

21 โครงการปรับปรุงผิวการจราจรแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 700,000              -                  -                  700,000            700,000           -                 จ่ายเงนิสะสม
(OVERLAY) ซอย 1 เชื่อมซอย 2 หมู่ที่ 7 26สค63

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต้าบลหว้ยไคร้ ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 หน้า 15



  

ที่ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน โอนงบฯ หมายเหตุ
พ.ศ.2561-2565 ลด / เพ่ิม

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนา ตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งบประมาณ (บาท)

ตั้งเทศบญัญตัิ จ่ายเงนิสะสม ด าเนินการจรงิ คงเหลือ
โครงการ

22 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 477,000              -                  -                  477,000            477,000           -                 จ่ายเงนิสะสม
ซอย 5/6 หมู่ที่ 11 26สค63

23 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 426,000              -                  -                  426,000            426,000           -                 จ่ายเงนิสะสม
ซอย 1 หมู่ที่ 2 (หน้าศูนย์พฒันาคุณภาพชีวติเทศบาล 26สค63
ต้าบลหว้ยไคร้)

24 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 303,000              -                  -                  303,000            303,000           -                 จ่ายเงนิสะสม
ซอย 1/1 (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 6 26สค63

25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม 468,000              -                  -                  412,000            412,000           -                 จ่ายเงนิสะสม
รางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7/4 หมู่ที่ 10 26สค63
เชื่อมซอย 1/5 หมู่ที่ 2

26 เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 450,000              -                  -                  112,160            112,160           -                 จ่ายเงนิสะสม
26สค63

27 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 181,000              -                  181,000            -                  180,784           216                โอนเพ่ิม 21กย63
ซอย 1/12 หมู่ที่ 2 กันเงนิ 180784

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต้าบลหว้ยไคร้ ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 หน้า 16



  

ที่ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน โอนงบฯ หมายเหตุ
พ.ศ.2561-2565 ลด / เพ่ิม

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนา ตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งบประมาณ (บาท)

ตั้งเทศบญัญตัิ จ่ายเงนิสะสม ด าเนินการจรงิ คงเหลือ
โครงการ

28 โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 558,000              -                  445,000            -                  445,000           -                 โอนเพ่ิม 29กย63
ซอย 7 เชื่อมซอย 5/4 หมู่ที่ 1 กันเงนิ 445000

29 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 237,000              -                  237,000.00       -                  237,000           -                 โอนเพ่ิม 29กย63
ซอย 2/1 ถึงซอย 6 (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 6 กันเงนิ 237000

30 โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 317,000              -                  317,000.00       -                  317,000           -                 โอนเพ่ิม 29กย63
ถนนปา่สักขวาง (ฝ่ังทศิเหนือ) หมู่ที่ 7 กันเงนิ 317000

31 เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 450,000              -                  7,240               -                  7,240              -                 โอนเพ่ิม 21กย63
กันเงนิ 7240

32 เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 450,000              -                  39,960             -                  39,960            -                 โอนเพ่ิม 29กย63
กันเงนิ 39960

1.3 แผนงานการพาณชิย์ (งานกิจการประปา)
1 จ้างเหมาตรวจสอบคุณภาพน้้าส้าหรับการอุปโภค บริโภค 10,000               6,500               700                 -                  7,200              -                 

2 โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บา้นในเขตเทศบาล 200,000              200,000            -                  -                  182,210           17,790            กันเงนิ 182210 บาท

12,281,200        3,200,500        1,227,900        5,566,160        9,049,344.36    945,215.64      รวม

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต้าบลหว้ยไคร้ ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 หน้า 17



  

ที่ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน โอนงบฯ หมายเหตุ
พ.ศ.2561-2565 ลด / เพ่ิม

3.1 แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา)

1 โครงการพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา 15,000             -                  -                 6,000              9,000              

2 โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวนั 208,000            -                  -                  207,060           940                

3 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 20,000             -                  -                  20,000            -                 

4 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 8,000               -                  -                  -                 8,000              

5 โครงการพฒันาหอ้งสมุดโรงเรียน 100,000            -                  -                  -                 100,000           

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ 133,010            -                  -                  133,010           -                 
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติดในสถานศึกษา 21,000             -                  -                  21,000            -                 

8 อาหารกลางวนัศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหว้ยไคร้ 210,700            -                  -                  148,940           61,760            

9 ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก (รายหวั) 66,300             -                  -                  66,300            -                 

10 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 44,070             -                  -                  -                 44,070            
 (ศพด.)

3. ยุทธศาสตรพั์ฒนาการศึกษา 

ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนา ตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการ
งบประมาณ (บาท)

ตั้งเทศบญัญตัิ จ่ายเงนิสะสม ด าเนินการจรงิ คงเหลือ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลหว้ยไคร้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 หน้า  18



  

ที่ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน โอนงบฯ หมายเหตุ
พ.ศ.2561-2565 ลด / เพ่ิม

3. ยุทธศาสตรพั์ฒนาการศึกษา 

ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนา ตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการ
งบประมาณ (บาท)

ตั้งเทศบญัญตัิ จ่ายเงนิสะสม ด าเนินการจรงิ คงเหลือ

11 ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนบา้นหว้ยไคร้ 653,424            -                  -                  639,804.26      13,619.74        

12 ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนเทศบาลต าบลหว้ยไคร้ 99,642             -                  -                  95,793.44        3,848.56          

13 ค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบล 82,395             -                  -                  62,989.42        19,405.58        
หว้ยไคร้

14 อาหารกลางวนัโรงเรียนบา้นหว้ยไคร้ 1,364,000         -                  -                  1,145,320        218,680           

15 โครงการส่งเสริมทกัษะทางด้านดนตรีสากล/โยธวาทติ 15,000             -                  -                  15,000            -                 

16 โครงการก่อสร้างร้ัวโรงเรียนเทศบาลต าบลหว้ยไคร้ -                  154,000            -                  153,869           131                

17 โครงการก่อสร้างหลังคากันฝนทางเดินเทา้และที่ล้างมือ -                  316,000            -                  315,841           159                
โรงเรียนเทศบาลต าบลหว้ยไคร้

18 เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) -                  18,800             -                  18,800            -                 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลหว้ยไคร้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 หน้า  19



  

ที่ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน โอนงบฯ หมายเหตุ
พ.ศ.2561-2565 ลด / เพ่ิม

3. ยุทธศาสตรพั์ฒนาการศึกษา 

ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนา ตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการ
งบประมาณ (บาท)

ตั้งเทศบญัญตัิ จ่ายเงนิสะสม ด าเนินการจรงิ คงเหลือ

3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน)
1 โครงการจัดงานนมัสการและสรงน้ าพระธาตุดอยตุง 10,000             -                  -                  1,000              9,000              

2 โครงการพธิรีดน้ าด าหวัพอ่ขุนเม็งรายมหาราชและ 5,000               -                  -                  -                 5,000              
รดน้ าด าหวัในเทศกาลสงกรานต์

3 โครงการพธิทีานหาแม่ฟา้หลวงเนื่องในวนัคล้าย 3,500               -                  -                  300                3,200              
วนัสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

4 โครงการจัดพธิเีนื่องในวนัคล้ายวนัพระราชสมภพ 5,000               -                  -                  5,000              -                 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร

5 โครงการจัดพธิเีนื่องในวนัคล้ายวนัสวรรคต พระบาท 5,000               -                  -                  5,000              -                 
สมเด็จ พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพติร

6 โครงการพธิเีทดิพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องใน 3,500               -                  -                  3,500              -                 
วนัคล้ายวนัพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลหว้ยไคร้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 หน้า  20



  

ที่ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน โอนงบฯ หมายเหตุ
พ.ศ.2561-2565 ลด / เพ่ิม

3. ยุทธศาสตรพั์ฒนาการศึกษา 

ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนา ตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการ
งบประมาณ (บาท)

ตั้งเทศบญัญตัิ จ่ายเงนิสะสม ด าเนินการจรงิ คงเหลือ

7 โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน ้าพระธาตุ 30,000             -                  -                  21,000            9,000              
ดอยตุง

8 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง -                  50,000             -                  49,300            700                

9 โครงการเผยแพร่สนับสนุนประชาสัมพนัธป์ระเพณี -                  45,000             -                  45,000            -                 
วฒันธรรม วถิีชีวติขนบธรรมเนียม ชาติพนัธุ ์ เทศบาล
ต าบลหว้ยไคร้

10 โครงการอนุรักษป์ระเพณีเข้าพรรษา -                  20,000             -                  -                 20,000            

-                   3,102,541        603,800           -                 3,179,827.12    526,513.88      รวม

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลหว้ยไคร้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 หน้า  21



  

ที่ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน โอนงบฯ หมายเหตุ
พ.ศ.2561-2565 ลด / เพ่ิม

4.1 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน (งานปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรอืนและระงบัอัคคีภยั)

1 โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏบิติัการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุ 4,000               -                  -                 3,947              53                  
ทางถนนช่วงเทศกาลปใีหม่

2 โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏบิติัการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุ 4,000               -                  -                 -                 4,000              ยกเลิกโครงการ
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

3 โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนปฏบิติัการปอ้งกันและ 30,000             -                  -                 -                 30,000            ยกเลิกโครงการ
บรรเทาสาธารณภยั

4 โครงการรณรงค์ปอ้งกันไฟปา่และหมอกควนั 5,000               -                  -                 4,412              588                

5 โครงการฝึกอบรมชุดปฏบิติัการจิตอาสาภยัพบิติัประจ า -                  50,000             -                  50,000            -                 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

4.2 แผนงานสาธารณสุข (งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน)

1 ค่าจ้างเหมาบริการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตวแ์ละขึ้น 5,340               -                  -                  5,235              105                
ทะเบยีนสัตวต์ามโครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั
จากโรคพษิสุนัขบา้ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟา้จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี

ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนา ตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาส่งเสรมิคุณภาพชีวิต

โครงการ
งบประมาณ (บาท)

ตั้งเทศบญัญตัิ จ่ายเงนิสะสม ด าเนินการจรงิ คงเหลือ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลหว้ยไคร้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 หน้า  22



  

ที่ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน โอนงบฯ หมายเหตุ
พ.ศ.2561-2565 ลด / เพ่ิม

ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนา ตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาส่งเสรมิคุณภาพชีวิต

โครงการ
งบประมาณ (บาท)

ตั้งเทศบญัญตัิ จ่ายเงนิสะสม ด าเนินการจรงิ คงเหลือ

2 โครงการควบคุมและปอ้งกันโรคไข้เลือดออก 40,000             -                  -                  39,600            400                

3 โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพษิสุนัขบา้ 26,700             -                  -                  26,700            -                 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟา้จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควฒัน วรขัตติยราชนารี

4 โครงการผ่าตัด-ท าหมัน เพื่อลดจ านวนสุนัขและแมว 5,000               -                  -                  -                 5,000              ยกเลิกโครงการ
ที่เปน็พาหะของโรคพษิสุนัขบา้ในสุนัขและแมวที่ไม่มี
เจ้าของในพื้นที่จังหวดัเชียงราย

5 โครงการส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ 120,000            -                  -                  120,000           -                 
ตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข แก่คณะกรรมการ
หมู่บา้นเขตเทศบาลต าบลหว้ยไคร้

4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห ์(งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห)์

1 โครงการพฒันาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ 30,000             -                  -                  30,000            -                 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลหว้ยไคร้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 หน้า  23



  

ที่ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน โอนงบฯ หมายเหตุ
พ.ศ.2561-2565 ลด / เพ่ิม

ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนา ตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาส่งเสรมิคุณภาพชีวิต

โครงการ
งบประมาณ (บาท)

ตั้งเทศบญัญตัิ จ่ายเงนิสะสม ด าเนินการจรงิ คงเหลือ

4.4 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)
1 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 20,000             -                  -                  17,315            2,685              

2 โครงการชุมชนก้าวไกล ครอบครัวไทย ไร้ความรุนแรง 30,000             -                  -                  -                 30,000            ยกเลิกโครงการ

3 โครงการวนัต่อต้านยาเสพติด 20,000             -                  -                  -                 20,000            ยกเลิกโครงการ

4 โครงการบริหารจัดการแบบบรูณาการศูนย์ปฏบิติัการ 30,000             -                  -                  -                 30,000            
ปอ้งกันและปราบปรามยาเสพติด อ าเภอแม่สาย
 จังหวดัเชียงราย

5 โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาส่ิงเสพติด 10,000             -                  -                  10,000            -                 

6 โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง 30,000             -                  -                  -                 30,000            
อ าเภอแม่สาย จังหวดัเชียงราย

4.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)

1 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพนัธเ์ทศบาลต าบลหว้ยไคร้ 30,000             70,000             -                  98,000            2,000              

2 โครงการส่งเสริมกีฬา 30,000             -                  -                  30,000            -                 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลหว้ยไคร้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 หน้า  24



  

ที่ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน โอนงบฯ หมายเหตุ
พ.ศ.2561-2565 ลด / เพ่ิม

ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนา ตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาส่งเสรมิคุณภาพชีวิต

โครงการ
งบประมาณ (บาท)

ตั้งเทศบญัญตัิ จ่ายเงนิสะสม ด าเนินการจรงิ คงเหลือ

4.6 แผนงานการพาณชิย์ (งานโรงฆ่าสัตว)์

1 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจัดการน้ าทิ้งจาก 35,000             -                  -                  34,200            800                
โรงฆ่าสัตว์

 4.7 แผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,326,000         -                  -                  6,589,857        736,143           

2 เบี้ยยังชีพผู้พกิาร 1,296,000         -                  -                  1,226,400        69,600            

3 เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ 198,000            -                  -                  106,500           91,500            

4 ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณภยั 426,800            -                  -                  413,351           13,449            

5 เงินสมทบกองทนุหลักประกนัสุขภาพเทศบาลต าบลหว้ยไคร้ 130,000            -                  -                  130,000           -                 

-                   9,881,840        120,000           -                 8,935,517        1,066,323        รวม

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลหว้ยไคร้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 หน้า  25



  

ที่ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน โอนงบฯ หมายเหตุ
พ.ศ.2561-2565 ลด / เพ่ิม

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล)

1 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจัดการน้้าทิ้งจาก 25,000             -                  -                 13,200            11,800            
บอ่ขยะ

2 โครงการลดขยะ ลดภาระของชุมชนหว้ยไคร้ 10,000             -                  -                 10,000            -                 

5.2 แผนงานการเกษตร (งานอนุรกัษ์แหล่งน  าและปา่ไม้)

1 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 5,000               -                  -                 -                 5,000              

2 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาลเพื่อแก้ไขปญัหาภยัแล้ง -                  155,500            -                 155,500           -                 โอนเงนิ 14สค63
(จิตอาสา904) หมู่ที่ 1 บา้นหว้ยไคร้หลวง

3 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาลเพื่อแก้ไขปญัหาภยัแล้ง -                  155,500            -                 155,500           -                 โอนเงนิ 14สค63
(จิตอาสา904) หมู่ที่ 2 บา้นหว้ยไคร้ใหม่

-                   40,000            311,000           -                 334,200           16,800            รวม

ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนา ตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

5. ยุทธศาสตรก์ารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ
งบประมาณ (บาท)

ตั งเทศบญัญตัิ จ่ายเงนิสะสม ด าเนินการจรงิ คงเหลือ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต้าบลหว้ยไคร้ ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 หน้า  26



  

ที่ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน โอนงบฯ หมายเหตุ
พ.ศ.2561-2565 ลด / เพ่ิม

6.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป (งานบรหิารทั่วไป)

1 โครงการรณรงค์การเลือกต้ัง 20,000             -                  -                 -                 20,000            ยกเลิกโครงการ

2 โครงการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล 200,000            -                  -                 -                 200,000           ยกเลิกโครงการ

3 ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการระหวา่งการรับเสด็จ 70,000             -                  -                 22,050            47,950            
ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ 
พระมหากษตัริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์

4 โครงการปรับปรุงและพฒันาเวบ็ไซต์เทศบาลต าบล 5,000               -                  -                 5,000              -                 
หว้ยไคร้

5 โครงการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 30,000             -                  -                 30,000            -                 

6 โครงการจัดท าปฏทินิแผนการด าเนินงานประจ าปขีอง 30,000             20,000             -                 49,500            500                
เทศบาลต าบลหว้ยไคร้

7 โครงการฝึกอบรมบคุลากรเพื่อพฒันาความรู้ในการ 30,000             -                  -                 -                 30,000            ยกเลิกโครงการ
ปฏบิติังาน

8 โครงการอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับพระราชบญัญัติข้อมูล 20,000             -                  -                 -                 20,000            ยกเลิกโครงการ
ข่าวสารของราชการ

ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนา ตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

6. ยุทธศาสตรด์้านพัฒนาระบบการบรหิารจัดการ

โครงการ
งบประมาณ (บาท)

ตั้งเทศบญัญตัิ จ่ายเงนิสะสม ด าเนินการจรงิ คงเหลือ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลหว้ยไคร้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 หน้า  27



  

ที่ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน โอนงบฯ หมายเหตุ
พ.ศ.2561-2565 ลด / เพ่ิม

ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนา ตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

6. ยุทธศาสตรด์้านพัฒนาระบบการบรหิารจัดการ

โครงการ
งบประมาณ (บาท)

ตั้งเทศบญัญตัิ จ่ายเงนิสะสม ด าเนินการจรงิ คงเหลือ

9 โครงการอบรมกฎหมายที่ควรรู้ส าหรับประชาชน และ 20,000             -                  -                 -                 20,000            ยกเลิกโครงการ
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลหว้ยไคร้

10 โครงการออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงในเขตเทศบาล 5,000               -                  -                 -                 5,000              
ต าบลหว้ยไคร้

11 โครงการจัดท าจดหมายข่าวเทศบาลต าบลหว้ยไคร้ 30,000             20,000             -                 49,500            500                

12 โครงการจัดกิจกรรมวนัส าคัญ 30,000             -                  -                 1,205              28,795            

13 โครงการปลูกจิตส านกึการปฏบิติังานตามหลักธรรมาภบิาล 20,000             -                  -                 19,882.50        117.50            

14 โครงการจัดงานรัฐพธิ ีราชพธิแีละกิจกรรมต่างๆ 30,000             -                  -                 18,524            11,476            

15 โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏบิติัการร่วมในการช่วยเหลือ 50,000             -                  -                 50,000            -                 
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นระดับอ าเภอ
(อ าเภอแม่สาย)

16 โครงการกิจกรรมพธิวีนัปยิมหาราช 3,000               -                  -                 3,000              -                 

17 โครงการประกอบพธิวีนัจักรี 3,000               -                  -                 3,000              -                 

18 โครงการประกอบพธิวีนัฉัตรมงคล 5,000               -                  -                 -                 5,000              

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลหว้ยไคร้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 หน้า  28



  

ที่ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน โอนงบฯ หมายเหตุ
พ.ศ.2561-2565 ลด / เพ่ิม

ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนา ตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

6. ยุทธศาสตรด์้านพัฒนาระบบการบรหิารจัดการ

โครงการ
งบประมาณ (บาท)

ตั้งเทศบญัญตัิ จ่ายเงนิสะสม ด าเนินการจรงิ คงเหลือ

19 โครงการกิจกรรมประกอบพธิเีฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน 5,000               -                  -                 1,500              3,500              
โอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สุทดิาพชัรสุธาพมิลลักษณ พระบรมราชินี

20 โครงการประกอบพธิเีนื่องในวโรกาสวนัเฉลิมพระชนม 10,000             -                  -                 7,500              2,500              
พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธบิดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั

21 โครงการประกอบพธิเีนื่องในวโรกาสวนัเฉลิมพระชนม 5,000               -                  -                 5,000              -                 
พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพนัปหีลวง

22 โครงการปรับปรุงและพฒันาระบบเสียงตามสายเทศบาล -                  327,600            -                 327,600           -                 

 6.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 10,000             -                  -                 4,710              5,290              

6.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป (งานบรหิารงานคลัง)

1 โครงการประชาสัมพนัธก์ารจัดเก็บรายได้ 10,000             -                  -                 9,958              42                  

2 โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี 20,000             -                  -                 -                 20,000            ยกเลิกโครงการ

-                   661,000           367,600           -                 607,929.50      420,670.50      รวม

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลหว้ยไคร้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 หน้า  29



  

ที่ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน โอนงบฯ หมายเหตุ
พ.ศ.2561-2565 ลด / เพ่ิม

1.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

1 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบติดผนัง -                    327,600            -                  -                 -                 327,600           ยกเลิกโครงการ
(ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บทียีู

2 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน -                    16,500             -                 -                 16,500            -                 

3 ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก -                    4,000               4,000              -                 

4 เก้าอี้ส านักงานแบบปรับระดับได้ -                    -                  17,000            -                 17,000            -                 โอนเพ่ิม 26สค63

5 ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้ินชัก -                    -                  15,800            -                 15,800            -                 โอนเพ่ิม 26สค63

6 ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก -                    -                  22,500            -                 22,500            -                 โอนเพ่ิม 26สค63

7 ตู้เหล็กบานเล่ือนแบบทบึ -                    -                  8,000              -                 8,000              -                 โอนเพ่ิม 26สค63

8 โต๊ะขาพบัหน้าขาว -                    -                  71,000            -                 71,000            -                 โอนเพ่ิม 26สค63

9 เก้าอี้เบาะนวมทรงเอ -                    -                  29,000            -                 29,000            -                 โอนเพ่ิม 26สค63

10 โต๊ะหมู่บชูา -                    -                  7,500              -                 7,500              -                 โอนเพ่ิม 26สค63

11 เคร่ีองโทรสาร -                    -                  27,520            -                 27,520            -                 โอนเพ่ิม 26สค63

บัญชคีรุภัณฑ์

ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนา ตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1. ประเภทครภุณัฑ์ส านักงาน

โครงการ
งบประมาณ (บาท)

ตั้งเทศบญัญตัิ จ่ายเงนิสะสม ด าเนินการจรงิ คงเหลือ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลหว้ยไคร้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 หน้า  30



  

ที่ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน โอนงบฯ หมายเหตุ
พ.ศ.2561-2565 ลด / เพ่ิม

บัญชคีรุภัณฑ์

ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนา ตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1. ประเภทครภุณัฑ์ส านักงาน

โครงการ
งบประมาณ (บาท)

ตั้งเทศบญัญตัิ จ่ายเงนิสะสม ด าเนินการจรงิ คงเหลือ

1.2 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

1 ตู้ล็อกเกอร์ 6 ช่อง -                    8,000               -                 -                 8,000              -                 

2 ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก -                    4,000               -                 -                 4,000              -                 

1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

1 เคร่ืองถ่ายเอกสาร -                    180,000            -                 -                 178,000           2,000              

1.4 แผนงานสาธารณสุข

1 ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้ินชัก -                    7,900               -                 -                 7,900              -                 

1.5 แผนงานการศึกษา

1 โต๊ะขาพบัหน้าขาว 111,000            -                 -                 106,500           4,500              

2 พดัลมติดผนัง ขนาดใบพดั 16 นิ้ว 40,000             -                 -                 39,800            200                

3 รถเข็นพว่งลาก 2 ล้อ 3,500               -                 -                 3,300              200                

-                   702,500           198,320           -                 566,320.00      334,500.00      รวม

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลหว้ยไคร้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 หน้า  31



  

ที่ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน โอนงบฯ หมายเหตุ
พ.ศ.2561-2565 ลด / เพ่ิม

2.1 แผนงานการศึกษา

1 ชุดเคร่ืองเสียง -                    100,000            -                  -                 100,000           -                 

2.2 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

1 ตู้ล าโพงอเนกประสงค์และไมโครโฟน -                    -                  15,000            -                 15,000            -                 โอนเพ่ิม 26สค63

-                   100,000           15,000            -                 115,000           -                 

  

ที่ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน โอนงบฯ หมายเหตุ
พ.ศ.2561-2565 ลด / เพ่ิม

3.1 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

1 ไฟไซเรนแบบหลอด LED พร้อมกล่องเสียง -                    25,000             -                  -                 24,000            1,000              
ขนาด 100 วตัต์

-                   25,000            -                 -                 24,000            1,000.00          

ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนา ตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

บัญชคีรุภัณฑ์

2. ประเภทครภุณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการ
งบประมาณ (บาท)

ตั้งเทศบญัญตัิ จ่ายเงนิสะสม ด าเนินการจรงิ คงเหลือ

รวม

3. ประเภทครภุณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

โครงการ
งบประมาณ (บาท)

ตั้งเทศบญัญตัิ จ่ายเงนิสะสม ด าเนินการจรงิ คงเหลือ

รวม

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลหว้ยไคร้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 หน้า  32



  

ที่ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน โอนงบฯ หมายเหตุ
พ.ศ.2561-2565 ลด / เพ่ิม

4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

1 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาด -                    14,100             -                  -                 13,100            1,000              
3,000 ANSI Lumens

4.2 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

1 กล้องโทรทศัน์วงจรปดิชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ -                    -                  32,000             -                 31,200            800                
ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภยัทั่วไป

-                   14,100            32,000            -                 44,300            1,800              

ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนา ตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

บัญชคีรุภัณฑ์

4. ประเภทครภุณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โครงการ
งบประมาณ (บาท)

ตั้งเทศบญัญตัิ จ่ายเงนิสะสม ด าเนินการจรงิ คงเหลือ

รวม

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลหว้ยไคร้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 หน้า  33



  

ที่ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน โอนงบฯ หมายเหตุ
พ.ศ.2561-2565 ลด / เพ่ิม

5.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 -                    30,000             -                  -                 29,500            500                

2 เคร่ืองพมิพ ์Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า -                    9,000               -                  -                 8,500              500                

3 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800VA -                    5,000               -                  -                 4,500              500                

4 เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาท)ี -                    -                  10,400             -                 9,700              700                

-                   44,000            10,400            -                 52,200            2,200              

5. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์

ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนา ตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

บัญชคีรุภัณฑ์

รวม

โครงการ
งบประมาณ (บาท)

ตั้งเทศบญัญตัิ จ่ายเงนิสะสม ด าเนินการจรงิ คงเหลือ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลหว้ยไคร้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 หน้า  34



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563    หน้า 35 
 

 ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
1. โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
 - ควรด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่องทุกปี 
2. โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 - ควรด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่องทุกปี เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน 
3. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ 

พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
 - ในภาพรวมเป็นโครงการที่ดี สามารถสร้างคุณภาพชีวิตได้ การประเมินผลยังไม่ชัดเจน (การรายงาน
ผลสัมฤทธิ์) 
4. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน – โครงการส าหรับการด าเนินงานตามพระราชด าริด้านสาธารณสุขแก่

คณะกรรมการหมู่บ้านเขตเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 
 - ควรด าเนินการจัดสรรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ชุมชนได้พัฒนาด้านสุขภาพของประชาชน 
5. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
 - ควรจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง และกิจกรรมที่หลากหลาย 
6. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
 - ควรด าเนินงานต่อเนื่องทุกปี และเปลี่ยนอาชีพให้หลากหลาย 
7. โครงการวันต่อต้านยาเสพติด 
 - ควรด าเนินโครงการต่อเนื่อง 
8. อุดหนุน ศปส.อ.แม่สาย – โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติด อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
 - ควรจัดสรรงบประมาณให้ต่อเนื่องทุกปี 
9. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 
 - ควรส่งเสริมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
 - ควรส่งเสริมให้ความรู้ให้ทันกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
1. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบเสียงตามสายเทศบาล 
 - การได้รับข่าวสารของเทศบาล ชาวบ้านได้รับรู้ข่าวสารน้อยมาก เสียงตามสายขาดหาย 
2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 
 - การท าแผนชุมชน ขอให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบแนะน าชาวบ้านให้เข้าใจในการท าแผนชุมชนของแต่ละ
หมู่บ้าน 


