
 

คำนำ 

 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้มีการกำหนดให้มีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นเป็น
ผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน โดยอย่าง
น้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี  

 ดังนั ้น เพื ่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาของเทศบาลตำบลดอนตรอ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลดอนตรอ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ         ซ่ึง
คณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลตำบล
ดอนตรอ ในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

  

        คณะกรรมการติดตามและประเมิน 
ผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนตรอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

เรื่อง              หน้า  
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ส่วนที่ ๓  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑-๓/๑    ๙ – ๑๓ 
     และการประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
ส่วนที่ ๔  ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan      ๑๔ – ๑๙  
 
ส่วนที่ ๕  สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา     ๒๐ 
  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑ 

ส่วนที่  ๑ 

บทนำ 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็น  อย่างยิ่ง  

เนื ่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที ่ผ่านมา  ว่ามีความ

สอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างเทศบาลตำบล

ดอนตรอ  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน   จึง

จำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล   เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการ

ดำเนนิการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย  
 

ทั้งนี ้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้กำหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้อง

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  และแผนการดำเนินงาน  เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ  ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการ

ของประชาชน  ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่

สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  

ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่  อย่างไร  ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” จะเป็น

เครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรอืแมแ้ต่ยุติการดำเนนิงาน  
 

 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ

โครงการที่ดำเนินการอยู่  โดยที่การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้

ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน ให้

ลุล่วง  ค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  

เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน  เสียเวลา ในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ

ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากการประเมินผล  คือ 

การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไป

แล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็น จะเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  

นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรอืไม่  ซึ่งผลที่ได้จากการตดิตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูล

ย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสนิใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  

 

๑.  ความสำคัญของการตดิตามและประเมินผล 

๒.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมนิผล 



๒ 

๒.๑  เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ

สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  

๒.๒  เพื่อให้การตดิตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  

 ๒.๓  เพื่อรู้ถึงความตอ้งการที่แท้จรงิของประชาชนในพืน้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงและ

แก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึน้  

 ๒.๔  เพื่อใช้เป็นข้อแนะนำผูบ้ริหารในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  

 

ขั้นตอนที่ ๑   

แต ่งต ั ้ งคณะกรรมการต ิดตามและประเม ินผลแผนพ ัฒนาท ้องถ ิ ่ น ตามระเบ ียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข

เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘  ดังนี ้  

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตัง้คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประกอบด้วย  

(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน     

(๒) ผูแ้ทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  

(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  

(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน       

(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ

อีกหนึ่งคนทำหนา้ที่เลขานุการของคณะกรรมการ   

         กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มวีาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสีป่ีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   

ขั้นตอนที่ ๒    

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  กำหนดแนวทาง วิธีการในการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓  

 คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดำเนินการติดตามและประเมนผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๒)   

๓.  ขั้นตอนการตดิตามและประเมนิผล 



๓ 
ขั้นตอนที่ ๔    

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา

ท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น

ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน

ธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓)    

ขั้นตอนที่ ๕    

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่น

ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผูบ้ริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและ

ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ

ทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕)   

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

ผังขั้นตอนการดำเนนิการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

คณะกรรมการ

ตดิตามและ

ประเมนิผล

แผนพัฒนา

กำหนดแนวทาง วธิีการในการติดตาม                           

และประเมนิแผนพัฒนา 

ดำเนินการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 

รายงานผลและเสนอความเหน็ ซึ่งได้จากการติดตาม

และประเมนิผลแผนพัฒนาตอ่ผู้บริหารท้องถิน่ 

ผู้บริหารท้องถิน่เสนอต่อสภาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายใน

สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่

น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี

 



๔ 

        

 

 ๔.๑  กรอบในการติดตามและประเมินผล 

               การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลดอนตรอ  จะต้องดำเนินการตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ดังนี้ 

๑.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๒๙  ดังนี้ 

  (๑)  กำหนดแนวทาง วิธีการในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

                     (๒)  ดำเนินการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           

พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๒๙ (๓)  ดังนี้ 

   (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อม

ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน

สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า

สามสิบวันโดยอย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนตรอ  ที่ได้รับการแต่งตั้งตาม

ระเบียบฯ  ได้กำหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดูจากเอกสาร การดำเนินงาน

จากแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ และจากระบบ e-plan และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา 

 

        ๕.๑  ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล   

      ระเบียบในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มอีงค์ประกอบที่ใชใ้นการตดิตามดังนี้ 

(๑) แต่งตั ้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ โดยมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะ

กรรมการฯ  

๔.  กรอบและแนวทางในการตดิตามและประเมนิผล 

๕.  ระเบียบ  วิธีการและเครือ่งมือในการตดิตามและประเมนิผล 



๕  

    (๒)  การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังนี้  

แบบที่  ๑  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบที่  ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  

                      ประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(๓)  การตดิตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

๕.๒  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 

วิธีการในการตดิตามและประเมินผล  มวีิธีการดังนี้ 

(๑) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น    

(๒)  หว้งเวลาในการตดิตามและประเมินผลระยะ ๑ ปี  

(๓)  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการตดิตามและประเมินผล 

๕.๓  เคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

(๑)  แบบ: ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถ่ิน  ดังน้ี 

แบบที่  ๑  แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 

    ท้องถิ่น 

แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

ประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถ่ิน  

(๓)  ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  

 

 

๑  นายสุพจน์  สุขเก้ือ                 ประธานกรรมการ 
๒  นายอนุรักษ์  ศรีไสยเพชร    สมาชิกสภา ทต.     กรรมการ 
๓  นายนฤเดช  บัวดำ     สมาชิกสภา ทต.     กรรมการ 
๔  นายสิทธิชัย  ขนานคล้าย    สมาชิกสภา ทต.     กรรมการ 
๕  นางพวงเพ็ญ  เกิดศรีเหล็ก    หัวหน้าหน่วยงาน              กรรมการ 
๖  นายไพฑูล  มานพพันธ์     หัวหน้าหน่วยงาน              กรรมการ 
 

๕.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนตรอ 

http://www.dla.go.th/
http://www.dla.go.th/


 
๖ 

๗  เกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ  ผู้แทนหน่วยงาน     กรรมการ 
๘  พัฒนาการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ผู้แทนหน่วยงาน     กรรมการ 
๙  นายเทิดพงศ์  แจ่มแจ้ง  ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
๑๐ นายสุนทร  โตวัญจะ   ประชาคมท้องถิ่น    กรรมการ 
๑๑ นางนงเยาว์  นาคแก้ว                   กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗ 

ส่วนที่ ๒ 

วสิัยทัศน์  ประเดน็ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลดอนตรอ 

 

 

     “ชาวตำบลดอนตรอ  มีคุณภาพชวีิตเป็นเลศ  ประเสริฐคุณธรรม 

                                          พร้อมนำการศึกษา  พัฒนาสิ่งแวดล้อมและชุมชนเข้มแข็ง”  
  

 

 

 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๑. แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในตำบล  บำรุงรักษาถนน สะพาน  ทางเท้า ท่อ

ระบายน้ำ  

      ๒.  แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ให้มีประสิทธิภาพทุกพืน้ที่ 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

๑. แนวทางการส่งเสริม  สนับสนุน  ฟืน้ฟู  อนุรักษ์  ศาสนา ศลิปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

๒. แนวทางการส่งเสริมการกีฬา  กิจกรรมนันทนาการ  และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

๓. แนวทางการจัดสวัสดิการและใหม้ีการพัฒนาสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก  สตรี ผู้สูงอายุ  และ

ผูด้้อยโอกาส 

๔. แนวทางการเสริมสร้างสังคมให้มคีวามปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน  ปลอดอบายมุข  ยา

เสพติด 

๕. แนวทางสร้างความเท่าเทียมด้านการศกึษา  สาธารณสุข  และคุ้มครองทางสังคม 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                

๑. แนวทางส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพตามศักยภาพของชุมชน ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจ

พอเพียงเพื่อความเข็มแข็งของชุมชน 

๒. แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมให้ความรู้แก่ครอบครัว  ชุมชน สังคม ในการ

ประกอบ 

 

 

วิสัยทัศน์การพฒันาเทศบาลตำบลดอนตรอ 

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเทศบาลตำบลดอนตรอ 



                                                                                                                                    ๘ 

 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

๑. แนวทางส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

๒. แนวทางสร้างความร่วมมอืและการมีส่วนร่วมในการดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม และเพิ่มขีดความสามารถใหก้ับชุมชน 

๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑. แนวทางการส่งเสริม  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหป้ฏิบัติงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

๒. แนวทางการปรับปรุงระบบข้อมูลและรูปแบบการให้บริการประชาชน  สรา้งความโปร่งใสและ

ลดขั้นตอนการทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 

๓. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งตนเอง  

และปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

๔. แนวทางการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนกระบวนการ

จัดทำแผนชุมชน 

๕. แนวทางส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชวีิตข้าราชการ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 

ส่วนที ่ ๓ 
 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑ 

(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถ่ิน) 

และประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถ่ิน  

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนตรอ  ได้กำหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและ

ประเมินผล  เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  โดย

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลดอนตรอ  ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒  คือใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ  ๑ – ๓/๑ (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครอง

ส่วนท้องถิ่น)  และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและ

ประเมินผล  ดังนี้ 
    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ ๑ – ๓/๑ 

(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 



๑๐ 

แบบที่  ๑  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

คำชี้แจง  :  แบบที่  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการ

ประเมินและรายงานทุกๆ ครัง้ หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใชแ้ผนยุทธศาสตร์แลว้ 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลตำบลดอนตรอ  

ประเด็นการประเมนิ 
มกีาร

ดำเนินการ 

ไม่มกีาร

ดำเนินการ 

๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  

๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่เพื่อจัดทำแผนพัฒนาทอ้งถิ่น ✓  

๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ✓  

๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  

๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิน่ ✓  

๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ ✓  

๒  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๒.๑  มีการรวมรวมข้อมูลและปญัหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล ✓  

๒.๒  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน ✓  

๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมนิสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น ✓  

๒.๔  มีการกำหนดวิสัยทัศนแ์ละภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นทีส่อดคล้องกับศักยภาพของ 

       ท้องถิ่น 

✓  

๒.๕  มีการกำหนดวิสัยทัศนแ์ละภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นทีส่อดคล้องกับ 

       ยุทธศาสตร์จังหวัด 

✓  

๒.๖  มีการกำหนดจดุมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน ✓  

๒.๗  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น ✓  

๒.๘  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพัฒนา ✓  

๒.๙  มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์การพัฒนา ✓  

๒.๑๐ มีการอนุมัตแิละประกาศใชแ้ผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ✓  

๒.๑๒ มีการจัดทำบัญชกีลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ ✓  

๒.๑๓ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ✓  



                    ๑๑ 

แบบที่ ๒  แบบตดิตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ระยะหนึ่งป ี

คำชี้แจง  :  แบบที่  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

ส่วนที่  ๑    ข้อมลูทัว่ไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลตำบลดอนตรอ 

๑.๒  รายงานผลการดำเนินงานระยะ ๑ ป ี  

  

ส่วนที่  ๒  ผลการดำเนนิงานตามแผนพฒันาท้องถิ่น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 

แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

คำชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ท่ีกำหนดไว้และมกีำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑  ครัง้  หลังจากสิน้ปีงบประมาณ      

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทัว่ไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพฒันาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒.๑  ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการท่ีปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการท่ีได้ปฏบัิติ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จำนวนโครงการ 

ปรากฏอยู่ใน

แผนพัฒนา

ท้องถิ่น  

บรรจุใน

ข้อบัญญัติ

(นำไปปฏิบัต)ิ 

คิดเปน็ร้อยละของ

โครงการที่ปรากฏ

ในแผนฯ  

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๑๔ ๔ ๒๘.๕๗ 

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ ๑๓๒ ๔๗ ๓๕.๖๐ 

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๙ ๓ ๓๓.๓๓ 

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมขดีความสามารถการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   

๒ ๒ ๑๐๐ 

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและการบริหารกิจการ

บ้านเมอืงท่ีดี 

๒๐ ๑๗ ๘๕.๐ 

รวม ๑๗๗ ๗๓ ๔๑.๒๔ 

 

 

 



๑๔ 

ส่วนที ่ ๔ 

 

 

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใน

ฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ยึด

หลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ  ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการ

ประชาชน  เพื่อให้การดำเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการ

ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตาม

ประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ ได้มกีารดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 

 เพื่อให้ตามตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลดอนตรอ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว  เทศบาลตำบลดอนตรอ  จึงได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในระบบ e-plan  และได้นำข้อมูลใน

ระบบ e-plan ดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้  รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการ

ดำเนนิงาน  ดังนี้  

             

             

             

             

             

     

 

 

 
 

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน e-plan ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 (www.dla.go.th) 

ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 

(www.dla.go.th) 

http://www.dla.go.th/


๑๕ 

 

 

 

ทต. ดอนตรอ  อ.เฉลิมพระเกยีรติ  จ.นครศรธีรรมราช 

ชื่อโครงการ 

เปอร์เซน็ต ์

การ

ดำเนินการ 

ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 

การดำเนนิการ 

(วัน) 

วงเงนิตาม

สัญญา 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 

๑. บุกเบิกถนนสายปฏรูิป

ท่ีดนิ (ท่ีนานางรวย – ถนน

ริมคลองใหม่สุรินทร์  หมู่ท่ี 

๑ 

๑๐๐ นวิรรตน์การโยธา ๔๕ ๖๕,๑๐๐ ๖๕,๑๐๐ 

๒. บุกเบิกถนนสายริมคลอง

ใหม่สุรินทร์ฝั่งตะวันออก 

(ถนนนายวรรณ-ปากเนตร

ทางพูน) หมู่ที่ ๑ 

๑๐๐ นวิรรตน์การโยธา ๔๕ ๗๐,๖๐๐ ๗๐,๖๐๐ 

๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายทุ่งคาพัฒนา 

หมู่ท่ี ๔  

๑๐๐ นวิรรตน์การโยธา ๖๐ ๓๕๓,๗๐๐ ๓๕๓,๗๐๐ 

๔. บุกเบิกถนนสายอนุสรณ์

พ่อท่านสังข์ หมู่ท่ี ๓ 
๑๐๐ นวิรรตน์การโยธา ๖๐ ๔๙๙,๐๐๐ ๔๙๙,๐๐๐ 

๕. ซ่อมแซมถนนสายทุ่งคอ

คด (ถนนวัดจันทร์-ถนน

ชลประทาน หมู่ท่ี ๒ 

๑๐๐ นวิรรตน์การโยธา ๓๐ ๙๕,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ 

๖. ซ่อมแซมถนนสายเหมอืง

ลอย หมู่ ๔,๒,๕  
๑๐๐ นวิรรตน์การโยธา ๓๐ ๒๐๕,๐๐๐ ๒๐๕,๐๐๐ 

 

 

รายงานผลการดำเนนิงานโครงการ ป ี๒๕๖๔ 

(ระบบ  e-plan) 



                                              ๑๖  

๗. ซ่อมแซมถนนสายคลอง

ใหม่สุรินทร์ (ปากเนตรทาง

พูน-ถนนสายนายวรรณ) หมู่

ท่ี ๑ 

๑๐๐ อโนทัยการโยธา ๓๐ ๔๑,๐๐๐ ๔๑,๐๐๐ 

๘. ซ่อมแซมถนนบ้านนายไม ้

หมู่ท่ี ๒ 
๑๐๐ อโนทัยการโยธา ๓๐ ๕๙,๘๐๐ ๕๙,๘๐๐ 

๙. โครงการซ่อมแซมถนน

สายหนำนายชำนาญ 
๑๐๐ นวิรรตน์การโยธา ๓๐ ๗๖,๙๐๐ ๗๖,๙๐๐ 

๑๐. ซ่อมแซมถนนสายหนอง

เคียน-นานายเคียง หมู่ท่ี ๔ 
๑๐๐ อโนทัยการโยธา ๓๐ ๕๙,๘๐๐ ๕๙,๘๐๐ 

๑๑. ซ่อมแซมไหล่ทางถนน

บ้านนายวรรณ-เขตตำบลชะ

เมา หมู่ที่ ๑ 

๑๐๐ เหมอืนมาศโยธากิจ ๓๐ ๙๗,๐๐๐ ๙๗,๐๐๐ 

๑๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายเหมอืงลอย  

หมู่ท่ี ๑ – ๔ บา้นสำทำ -บ้าน

ทุ่งคา 

๑๐๐ หจก.ซีซ ีจักรกล ๑๒๐ ๘,๓๓๐,๐๐๐ ๘,๓๓๐,๐๐๐ 

๑๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายริมคลองใหม่

สุรินทร์ (ปากเนตรทางพูน – 

เหมอืงลอย หมู่ที่ ๑ 

๑๐๐ หจก. ณ นครเชอร์วสิ ๙๐ ๙๑๑,๑๑๑ ๙๑๑,๑๑๑ 

๑๔. ปรับปรุงซ่อมแซมท่อจ่าย

นำ้ประปา หมู่ท่ี ๑ 
๑๐๐ เหมอืนมาศโยธากิจ ๓๐ ๘๕,๔๐๐ ๘๕,๔๐๐ 

๑๕. ซ่อมแซมระบบประปา

บริเวณสำนักงานเทศบาล

ตำบลดอนตรอ 

๑๐๐ 
หจก. เสริมชัยการ

ประปา 
๕ ๑๕๗,๖๕๐ ๑๕๗,๖๕๐ 

๑๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายทุ่งคาพัฒนา 

หมู่ท่ี ๔ 

๑๐๐ อโนทัยการโยธา ๖๐ ๔๘๘,๕๐๐ ๔๘๘,๕๐๐ 

๑๗. โครงการถนนสายเหมอืง

ลอย หมู่ที่ ๕ 
๑๐๐ อโนทัยการโยธา ๔๕ ๔๘๙,๕๐๐ ๔๘๙,๕๐๐ 

 



๑๗ 
 

๑๘. ก่อสร้างขยายผิวจราจร 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

ประชาอุทิศ ๒ หมู่ท่ี ๒ 

๑๐๐ หจก. โชคดสีัมพันธ์ ๖๐ ๓๐๓,๒๐๐ ๓๐๓,๒๐๐ 

๑๙. ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายริมคลองใหม่ 

สุรินทร์ปากเนตรทางพูน – 

นายวรรณ หมู่ท่ี ๑ 

๑๐๐ อโนทัยการโยธา ๖๐ ๔๙๐,๘๐๐ ๔๙๐,๘๐๐ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มคีณุภาพ 

๒๐. โครงการจัดงานประเพณี

ลอยกระทง  
๑๐๐ เหมอืนมาศโยธากิจ ๕ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 

  สมกมล อนันตเสรี ๕ ๒,๕๕๐ ๒,๕๕๐ 

  เหมอืนมาศโยธากิจ ๕ ๖,๕๐๐ ๖,๕๐๐ 

๒๑. จัดซือ้อาหารเสริมนม 

สำหรับ ศพด. บา้นยางยวน 

ปีงบประมาณ ๖๔ งวดท่ี ๑ 

๑๐๐ นครแดร่ีพลัส จำกัด ๕ ๖๖,๔๓๘.๗๒ ๖๖,๔๓๘.๗๒ 

๒๒. จัดซือ้อาหารเสริมนม 

สำหรับ ศพด. ทต.ดอนตรอ 

ปีงบประมาณ ๖๔ งวดท่ี ๑ 

๑๐๐ นครแดร่ีพลัส จำกัด ๕ ๙๒,๒๗๖ ๙๒,๒๗๖ 

๒๓. จัดซือ้อาหารเสริมนม 

สำหรับ โรงเรียนวัดดอนตรอ 

ปีงบประมาณ ๖๓ ภาคเรียนท่ี 

๒ และปดิเทอม 

๑๐๐ นครแดร่ีพลัส จำกัด ๕ ๑๔๗,๕๔๔.๒๔ ๑๔๗,๕๔๔.๒๔ 

๒๔. โครงการจัดงานวัน

ตรุษจีน 
๑๐๐ นายธเนศ เขยีวแก้ว ๕ ๑๔,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ 

  บ่อลอ้ไวนลิ ๕ ๕,๔๓๖ ๕,๔๓๖ 

๒๕. โครงการสัตว์ปลอดโรค 

คนปลอดภัย 
๑๐๐ นาพรุการค้า ๕ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ 

  นางสายสุดา สุขรักษา ๕ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ 

  นายสังเวยีน บุญทอง ๕ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ 



๑๘ 

๒๖. โครงการเส้นทางสัญจร

ปลอดภัยและสวยงามน่ามอง 
๑๐๐ น..ส จำนง แก้วคง ๕ ๓,๖๐๐ ๓,๖๐๐ 

๒๗. กิจกรรมวันฉัตรมงคล ๑๐๐ นางวฑิาดา ประทุมทอง ๕ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ 

๒๘. จัดซือ้อาหารเสริมนม 

สำหรับ ศพด. บา้นยางยวน 

ปีงบประมาณ ๖๔ งวดท่ี ๒ 

๑๐๐ นครแดร่ีพลัส จำกัด ๕ ๕๕,๙๑๓ ๕๕,๙๑๓ 

๒๙. จัดซือ้อาหารเสริมนม 

สำหรับ ศพด. ทต.ดอนตรอ 

ปีงบประมาณ ๖๔ งวดท่ี ๒ 

๑๐๐ นครแดร่ีพลัส จำกัด ๕ ๘๑,๓๒๘ ๘๑,๓๒๘ 

๓๐. จัดซื้ออาหารเสริมนม 

สำหรับ โรงเรียนวัดดอนตรอ 

ปีงบประมาณ ๖๔ ภาคเรียนท่ี 

๑ และปดิเทอม 

๑๐๐ นครแดร่ีพลัส จำกัด ๕ ๑๘๑,๙๗๑.๔๐ ๑๘๑,๙๗๑.๔๐ 

๓๑. กิจกรรมเนื่องในโอกาส

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ 

ม.ิย.๖๔ 

๑๐๐ นางวฑิาดา ประทุมทอง ๕ ๗,๕๐๐ ๗,๕๐๐ 

๓๒. กิจกรรมพัฒนาเส้นทาง

สายหลังวัดดอนตรอ 
๑๐๐ นางสุภาวดี หงษ์สาธร ๕ ๒,๗๐๐ ๒,๗๐๐ 

๓๓. กิจกรรมพัฒนาเส้นทาง

สายหลังตลาดชะเมา 
๑๐๐ นางสุภาวดี หงษ์สาธร ๕ ๒,๗๐๐ ๒,๗๐๐ 

๓๔. กิจกรรมเนื่องในโอกาส

เฉลิมพรรษาสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว 

๑๐๐ นางวฑิาดา ประทุมทอง ๕ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

๓๕. กิจกรรมเฉลิมพระเกยีรติ

สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ 
๑๐๐ นางวฑิาดา ประทุมทอง ๕ ๙๕,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 

๓๖. โครงการ ๑ ครัว ๑ คลัง

อาหารสบืสานศาสตร์

พระราชา ตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง 

๑๐๐ สรรเพชญ์ พันธ์ไม้ ๕ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ 

 



๑๙ 

  นาพรุการค้า ๕ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพิม่ขีดความสามารถการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

๓๗. โครงการปรับปรุงฟื้นฟู

สภาพแวดลอ้ม 
๑๐๐ พงศ์พันธ์ุพชื ๕ ๑๓,๒๕๐ ๑๓,๒๕๐ 

  สมกมล อนันตเสรี ๕ ๔๕๐ ๔๕๐ 

  สุภาวดี หงษ์สาธร ๕ ๖๐๐ ๖๐๐ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและการบริหารกิจการบ้านเมอืงท่ีด ี

๓๘. โครงการเลอืกตัง้สมาชิก 

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น ทต.ดอนตรอ 

๑๐๐ มนตรีพานิช ๕ ๖,๔๕๐ ๖,๔๕๐ 

  หจก.ทำเนยีบ กรุ๊ป ๕ ๓๐๔,๘๔๔ ๓๐๔,๘๔๔ 

  โรงพมิพ์อาสาฯ  ๕ ๒๒,๘๘๒ ๒๒,๘๘๒ 

  นางวฑิาดา ประทุมทอง ๕ ๔๒,๐๐๐ ๔๒,๐๐๐ 

  นางเดอืนเพ็ญ คงเรือง ๕ ๑๔,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ 

๓๙. ประชาสัมพันธ์ผลงาน

กิจกรรมของเทศบาลตำบล

ดอนตรอ 

๑๐๐ หจก. ณฐัการ การพิมพ์ ๕ ๕๗,๖๐๐ ๕๗,๖๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 

ส่วนที ่๕ 

     

 

 

๕.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน 

๑) งบประมาณมีไม่เพียงพอในการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ เนื่องจากภารกิจมากแต่งบประมาณมีน้อย 
๒) โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก  แต่ได้ดำเนินไปสู่การปฏิบัติน้อย 
๓) การสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ มีน้อย 
 
๕.๒ แนวทางแก้ไข 

๑) ควรมีการเสนอโครงการต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ราชการและประชาชนไปยังส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ 
เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้วย 
๒) ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรเสนอโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และเอกสารสิทธิ์ถูกต้อง ก่อนบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
๓)  ควรมีการการจัดทำเอกสาร วารสาร เผยแพร่การปฏิบัติงานของเทศบาล ให้ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

(www.dla.go.th) 



  

 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้มีการกำหนดให้มีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นเป็น
ผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน โดยอย่างน้อยปีละ
ครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี  

 สำหรับรายละเอียดของเค้าโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดไว้ ๔ ส่วนดังนี้ 

 ส่วนที่ ๑ บทนำ ในส่วนนี้จะบอกรายระเอียดในเรื่องของ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล/
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล/ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล/เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
และประโยชน์การติดตามและประเมินผล 

 ส่วนที่ ๒ วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลดอนตรอ  ในส่วนจะบอกรายละเอียด
ของยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลดอนตรอ และแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ต่างๆ 

 ส่วนที่ ๓ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑ ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น และประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 ส่วนที่ ๔ ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ  e–plan  ในส่วนนี้จะบอกรายระเอียดในเรื่องของการ
ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยบอกถึงรายละเอียดในการจัดซื้อจัดจ้าง/
ระยะเวลาในการดำเนินงาน/วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนถึงการเบิกจ่าย   

 ส่วนที่ ๕ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข  ในส่วนนี้จะบอกรายระเอียดในเรื่องของ ปัญหาอุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข  ในการดำเนินงาน 

 สำหรับรายละเอียดต่างๆ ตามเอกสารที่ได้แจกให้ 

 

 

 



 

 

 
 

ประกาศเทศบาลตำบลดอนตรอ 
                      เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

……………………………………. 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ฉบับที ่ 3 พ.ศ. 2561 หมวด ๖ ข้อ ๒๙ “การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 

  เทศบาลตำบลดอนตรอ ได้ดำเนินการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลดอนตรอ ประจำปี 256๔ ตามรายงานและความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนตรอ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  

  เพื่อให้รายงานผลการติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ เสร็จสิ้นตามระเบียบฯ ขั้นตอนจึงออกประกาศรายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ วันที่  ๒๙  เดือน ธันวาคม  ๒๕6๔ 

     

 

 

                            (นายวัชร  สุขเกื้อ) 

                     นายกเทศมนตรีตำบลดอนตรอ 

 

 


