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 บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น 
 

การติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจากการ
ติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้
วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  เทศบาลต าบลนาจอมเทียนในฐานะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชน  จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท าแผน
ติดตามและประเมินผล  เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ  เพ่ือใช้เปรียบเทียบ
การท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย และ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง จนถึงปัจจุบัน ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ต้องจัดท า แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการด าเนินงาน  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์
และทรัพยากรต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น
และตอบสนองความต้องการของประชาชน และถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดี
สักเพียงใดก็ตาม  แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จ
ของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการ
ด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเปูาหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบ
ประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   
  เทศบาลต าบลนาจอมเทียน ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2564) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  บรรลุเปูาหมายเกิดการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดดังนี้ 

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การด าเนินงานพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  
สามารถก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะแก่ประชาชนและชุมชน คือ เกิดความเชื่อมโยงในด้านการพัฒนาที่ส่งเสริม
และสนับสนุนให้ประชาชนในพ้ืนที่มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ทันสมัยเพ่ิมขึ้น รวมทั้งสมารถรองรับประชาชนและ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในเขตเทศบาลได้เป็นอย่างดี เพราะมีการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว
ให้เกิดความสวยงามได้มาตรฐาน สร้างระบบการเฝูาระวังภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นต้น ซึ่งในการ
ด าเนินโครงการแต่ละโครงการต้องใช้งบประมาณสูง ประกอบกับเทศบาลขาดบุคลากรที่จะด าเนินงานโดยตรง 
ท าให้ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีได้ทุกโครงการ ส่งผลให้การพัฒนาทางด้านการ
ท่องเที่ยว ยังท าได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควรจะเป็น 

๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ 
การด าเนินงานพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม มีการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ประชาชน เยาวชน เกิดความรัก ความหวงแหนช่วยกันดูแล บ ารุง 
รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันอย่างมีดุลยภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเทศบาลได้พยายามดูแล
รักษาความสะอาด เช่น การจัดท าระบบรวบรวมบ าบัดน้ าเสียรวม จ้างเอกชนด าเนินการรักษาความสะอาด และ
วางแผนที่จะให้มีระบบจัดการขยะสิ่งปฏิกูลต่างๆ เพ่ือให้ชุมชนเป็นสังคมน่าอยู่ไร้มลพิษ แต่เนื่องจากการ
ด าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นงานที่ต้องอาศัยงบประมาณจ านวนมาก และความร่วมมือ
ร่วมใจจากประชาชนในพ้ืนที่จึงจะท าให้งานด้านนี้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งหน่วยงานยังมีปัญหาในด้านประชาชน
ไม่ค่อยให้ความร่วมมือ ขาดการบูรณาการรวมทั้งการด าเนินงานต่างๆ จะต้องใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก และ
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บุคลากรผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลมีไม่เพียงพอ จึงส่งผลต่อการด าเนินงานด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมเป็น
อย่างมาก 

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สามารถสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน/ชุมชนได้เป็นอย่างดี ตลอดจนสามารถสนองนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล เช่น การจัดให้มีศูนย์บริการสาธารณสุข เครื่องมือแพทย์และแพทย์มาบริการประชาชนท าให้มี
เครื่องมือเครื่องใช้และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน รองรับการใช้บริการทางด้านสุขภาพของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการอบรมประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการปูองกัน และ
ควบคุมโรคต่างๆ ให้แก่ประชาชนท าให้ประชาชนในพื้นท่ีมีความรู้ความเข้าใจและสามารถดูแลปูองกันตนเองจาก
โรคภัยต่างๆ เบื้องต้นได้ ส่งผลให้สุขภาพอนามัยของประชาชนแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บน าไปสู่การพัฒนาด้าน
อ่ืนๆ ต่อไปอีกทั้งสามารถแก้ปัญหายาเสพติดได้บ้าง ตลอดจนได้รับบริการสาธารณูปโภคด้านน้ าประปา ไฟฟูา
สาธารณะอย่างทั่วถึง แต่เนื่องจากข้อจ ากัดเรื่องบุคลากรในการด าเนินงานและการถ่ายโอนงานด้ านสาธารณสุข 
ยังไม่มีความชัดเจน ระเบียบกฎหมายยังไม่เอ้ืออ านวย จึงไม่สามารถด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ หรือตาม
ความต้องการของประชาชนได้อย่างครบถ้วน 

๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  การด าเนินการพัฒนาด้านการศึกษา 
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและชุมชนได้เป็นอย่างดี เช่น จัดให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มี
อุปกรณ์การเรียนการสอน และครูผู้ดูแลเด็กที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ท าให้ผู้ปกครองอบอุ่นใจตลอดจนจัดให้มี
กิจกรรมการออกก าลังกายเป็นประจ า ท าให้ประชาชนในชุมชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการกีาาและ
นันทนาการห่างไกลยาเสพติดเพ่ิมขึ้นรวมทั้งร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและวันส าคัญให้คงอยู่คู่
ท้องถิ่นเป็นต้น แต่เนื่องจากข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณและบุคลากรในการด าเนินงานและการถ่ายโอนภารกิจด้าน
การจัดการศึกษายังไม่มีความชัดเจน จึงไม่สามารถด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ หรือตามความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและครบถ้วน 

๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ โครงการจากการด าเนินการพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ สามารถด าเนินการตามแผนงาน/โครงการก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานของ
หน่วยงานและประชาชนเป็นอย่างมาก เช่น จัดให้มีสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพในการท างาน 
จัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ เตรียมความพร้อมในการปูองกันและระงับอัคคีภัย กรณีเกิดเพลิงไหม้ขึ้นในพ้ืนที่ มี
การฝึกทบทวนเจ้าหน้าที่ปูองกันภัยอย่างสม่ าเสมอท าให้ประชาชนอุ่นใจ เพราะสามารถปฏิบัติงานได้ทันทีกรณี
เกิดเหตุการณ์ต่างๆ ขึ้นมา มีการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีอยู่ตลอดเวลาท าให้สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างเป็น
ธรรมและทั่วถึงเป็นต้น การด าเนินการตามแผนงาน/โครงการด้านการบริหารจัดการยังไม่ครอบคลุมครบวงจร
เนื่องจากงบประมาณบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ในหน่วยงานมีจ ากัด ท าให้การปฏิบัติงานไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร รวมทั้งระเบียบ กฎหมาย และการถ่ายโอนภารกิจตามแผนขั้นตอนการกระจายอ านาจสู่
ท้องถิ่น เช่น งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน เทศบาลยังไม่สามารถมาให้บริการประชาชนที่
ศูนย์ด ารงธรรมได้จึงท าให้การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการด้านการบริหารจัดการ ไม่บรรลุตามเปูาหมายที่
วางไว้เท่าท่ีควร 

๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม การด าเนินงานพัฒนาด้านคมนาคม สามารถ
ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการได้น้อย เนื่องจากแต่ละโครงการจะต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการสูงแต่
งบประมาณของเทศบาลในการด าเนินงานจริง มีอย่างจ ากัดจากผลการด าเนินแผนงาน /โครงการที่ผ่านมา
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชน/ชุมชนได้เป็นอย่างดี 
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เช่น ท าให้ประชาชนในชุมชน นักท่องเที่ยว ผู้สัญจรไปมา มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น 
เพราะในพ้ืนที่ของเทศบาลมีถนน ระบบสัญญาณไฟจราจร ไฟฟูาสาธารณะและมีระบบระบายน้ าที่มีมาตรฐานเพ่ิม
มากขึ้น และจากการที่มีงบประมาณในการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการน้อย ประกอบกับถนนบางเส้นต้องใช้
งบประมาณสูง และถนนบางเส้นที่ได้ด าเนินการแล้ว แต่มีงบประมาณไม่เพียงพอในการก่อสร้างท่อระบายน้ า จึง
ท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน/ชุมชนได้ครบถ้วน   

๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การด าเนินงานพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ท าให้
ประชาชนใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดแบบเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพ่ิมส่งผลให้ 
ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน เช่น ช่วยให้การด าเนินงานของกลุ่มอาชีพในพ้ืนที่ให้มีการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
และยั่งยืน การด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจยังไม่ครอบคลุมครบทุกโครงการ 
เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณและบุคลากรในการด าเนินงานประกอบกับประชาชนในพ้ืนที่ไม่ค่อยให้ความ
ร่วมมือ เพราะเป็นชุมชนในลักษณะสังคมเมืองมีประชาชนส่วนน้อยที่ไม่มีอาชีพ จึงไม่สามารถด าเนินการตาม
แผนงาน/โครงการหรือความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและครบถ้วน 
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   ส่วนที่ 1    
บทน า 

 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย 
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล ( Monitoring and Evaluation ) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
พนักงานส่วนต าบลพนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่น
ตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง 
งบประมาณในการด าเนินงาน 

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ไว้หรือไม่อย่างไร 

3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น และข้ันตอนต่างๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561-2564 ) โครงการกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นปลัด/รอง
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้อง
กับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบล/องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมาก
ที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ 
งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็
จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและ
อุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาส
และสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพ่ือ
ด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้
เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนา
อย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเปาูหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่ง

ใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปูาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้
ดังนี้ 

1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ 
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 

3. เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ การยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด/ผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตเทศบาล
หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 

6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม 
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  

(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา 
ท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย 
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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แผนผังขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 
 

 
 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดแนวทาง วิ ธี การ ในการติ ดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้ บ ริ ห า ร ท้ อ ง ถิ่ น เ ส น อ ต่ อ ส ภ า ท้ อ ง ถิ่ น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อย  
ปีละ  1  ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้
ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า  ๓๐  วัน 

ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 
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1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย 
1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน 
2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน 
3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน 
4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น 

คัดเลือก จ านวน 2 คน 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการ

ให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการ

ก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่ก าหนด โดย

สามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 

2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ก าหนดการแบ่ง
ขั้นตอนเพื่อเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลัก
อะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า 
ผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร 
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผล 
ทีไ่ด้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ 
แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บ
ข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้ก าหนด
ไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูล
ที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว้
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้ แต่ละโครงการตาม
ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียนFlow Chart การ
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แสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ 
ที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียน
เป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที ่2 และส่วนที่ 3 
2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละ
สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจในส านัก  กอง 
ฝุายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ 
กระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา
เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือ
ใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และ
หรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) 
แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจ 
หน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ 
ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป 
1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 
2) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายใน
เดือนธันวาคมของปี  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้
ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



9 

 

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส า หรับการด า เนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วย
คน เงิน วัสดุ อุปกรณ ์เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน 
1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็น
โครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา 
1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับ
จริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ 
ขนาด ความจุ พ้ืนที ่จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต              ( 
Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้นก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
การติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งใน
ระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึงอ าเภอสัตหีบ และจังหวัดชลบุรีด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และ
ปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่น แบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน 
2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
ดังนี้ 
2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล 
มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 
1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล 
2) เครื่องมือ 
3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนามีเปูาหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม 
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ 
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต 
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม 
ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
3. ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดเครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้ 
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ 
และการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่2 (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการ 
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ปลูกพืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน (กินอาหารให้เป็นยา) (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการฝึกอบรมการ 
ท าการเกษตรทฤษฎีใหม ่เพ่ือความยั่งยืน (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 
3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได ้การสัมภาษณ์เป็น 
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเก่ียวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ 
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or 
semiformalinterview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ 
และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่
เคร่งครัดในขั้นตอน 
3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพ่ือเฝูาดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิต
ร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
(Nonparticipantobservation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะ
ทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ 
ทัศนคต ิความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลมดแดง คณะกรรมการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็น 
หลักฐาน 
3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น 
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ 
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปูาประสงค ์
ค่าเปาูหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน 
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น 
หัวข้อได้ ดังนี้ 
1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ 
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน 
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ 
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเปูาหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน 
ปัจจุบันและอนาคต 
3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับ
ความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
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5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ 
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่น
ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับ
การปรับปรุงแก้ไขและปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนได้ 
7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝุาย 
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เปูาหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความส าเร็จตามเปูาหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาจอมเทียน 
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ส่วนที่  2  
 การติดตามและประเมนิผล 

 
   1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
    1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

   ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลนาจอมเทียน ประกอบด้วย 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ  
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม  
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

   เป้าประสงค์ 
1. เป็นเมืองท่องเที่ยวและการบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐานรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง
ของประเทศ 
2. ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกันใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
3. ประชาชนได้รับบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทัว่ถึง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้า 
4. ประชาชนได้รับการศึกษา มีองค์ความรู้ และหันมาสนใจร่วมกิจกรรมทางด้านกีาา  วัฒนธรรมประเพณีให้คง
อยู่กับท้องถิ่น 
5. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานกับเทศบาล สังคมร่มเย็นเป็นสุข 
6. การคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ า มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เอื้อต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ 
7. ประชาชนสามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างเอ้ืออาทร ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

  ตัวช้ีวัด 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
- จ านวนนักท่องเที่ยวสนใจเข้ามาท่ีองเที่ยวในเขตพ้ืนที่เทศบาลเพิ่มข้ึน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ 
- จ านวนประชาชนที่ร่วมกันใชแ้ละอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- จ านวนประชาชนที่ได้รับบริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
- จ านวนประชาชนที่ได้รับการศึกษามีองค์ความรู้และหันมาสนใจร่วมกิจกรรมทางด้านกีาาเพ่ิมข้ึนวัฒนธรรม
ประเพณีคงอยู่กับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
- จ านวนประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกับเทศบาลเพิ่มข้ึนสังคมร่มเย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน 



13 

 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม 
- จ านวนเส้นทางการจราจรที่มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย เอื้อต่อการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
- จ านวนประชาชนที่สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างเอ้ืออาทร ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีจ านวนเพ่ิมข้ึน 

   ค่าเป้าหมาย 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
- จ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึนปีละ 10% 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ 
- จ านวนประชาชนที่ร่วมกันใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลเพิ่มข้ึนปีละ 10% 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- จ านวนประชาชนที่ได้รับบริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้าเพิ่มขึ้นปี
ละ 10% 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
- จ านวนประชาชนที่ได้รับการศึกษามีองค์ความรู้หันมาสนใจร่วมกิจกรรมทางด้านกีาาเพ่ิมข้ึนปีละ 10% 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
- จ านวนประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกับเทศบาลเพิ่มข้ึนปีละ 10% 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม 
- จ านวนเส้นทางการจราจรที่มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยเอ้ือต่อการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้นปีละ 10% 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
- จ านวนประชาชนที่สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างเอ้ืออาทร ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมข้ึนปีละ 5% 

   กลยุทธ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว มีกลยุทธ์ประกอบด้วย 
1.1 สร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวและพัฒนาบริการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 
1.2 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาล 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ มีกลยุทธ์ประกอบด้วย 
2.1 ปูองกันและจัดการอันตรายที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติและจากมนุษย์สร้างขึ้น 
2.2 ปกปูองฟ้ืนฟูและจัดการให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพและท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ 
2.3 การลดภาวะมลพิษและการจัดการของเสียที่เกิดข้ึนทั้งบนบกและในทะเล 
2.4 การสร้างความมั่นคงด้านอาหารส่งเสริมการด ารงชีพและการประมง 
2.5 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต มีกลยุทธ์ประกอบด้วย 
3.1 พัฒนาระบบน้ าประปา ไฟฟูา ขุดลอกคลองและการสาธารณูปโภคอ่ืนๆ 
3.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลและเสริมสร้างประชาชนให้มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
3.3 ส่งเสริมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3.4 จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการ 
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3.5 สนับสนุนรวบรวมข้อมูลและจัดความเป็นระเบียบร้อยในชุมชน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา มีกลยุทธ์ประกอบด้วย 
4.1 ส่งเสริมช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 
4.2 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษาและการจัดการศึกษารองรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
4.3 ส่งเสริมการออกก าลังกายและจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน 
4.4 จัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น วันส าคัญ (ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์) 
4.5 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้ด้อยโออาสและผู้สูงอายุ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ มีกลยุทธ์ประกอบด้วย 
5.1 สนับสนุนให้มีสถานที่และสวัสดิการอ านวยความสะดวก 
5.2 จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพส่งเสริมการบริหารจัดการ 
5.3 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมาย 
5.4 พัฒนาศักยภาพในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
5.5 การพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานกิจการเทศบาลตามระบอบประชาธิปไตย 
5.6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีความทันสมัยเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม มีกลยุทธ์ประกอบด้วย 
6.1 ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษาซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า และท่าเทียบเรือ ให้มีมาตรฐาน
รองรับบริการประชาชนและเชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
6.2 จัดหาอุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ก่อสร้างบ ารุงรักษาซ่อมแซมถนน 
6.3 พัฒนาระบบจราจร 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ มีกลยุทธ์ประกอบด้วย 

7.1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 

 

1.2 โครงการพัฒนาที่ผ่านมาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

เทศบาลต าบลนาจอมเทียน หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งที่มา 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 

1. โครงการติดตั้งกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด ส านักปลดัเทศบาล รายได้จัดเก็บเอง 2,500,000.00 

2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมกลอ้งโทรทัศน์วงจรปิด ส านักปลดัเทศบาล รายได้จัดเก็บเอง 200,000.00 

3. โครงการเพิ่มศักยภาพอาสา สมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน ส านักปลดัเทศบาล รายได้จัดเก็บเอง 400,000.00 

4. โครงการปรับปรุงติดตั้งไฟฟูาแสงสว่างสาธารณประโยชน์
บริเวณสวนสาธารณะชายหาดบ้านอ าเภอ หมู่ที่ 3 

กองช่าง รายได้จัดเก็บเอง 1,200,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝ่ังแบบบูรณาการ 



15 

 

5. โครงการรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล  กองสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00 

6. โครงการบ้านปลาธนาคารปูที่อยู่หอย  กองสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 

7. โครงการรักน้ า รักปาุ รักษาแผน่ดิน  กองสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 

8. โครงการปรับปรุงบ ารุง รักษาซอ่มแซมระบบรวบรวม
ระบายและระบบบ าบดัน้ าเสียของเทศบาลต าบลนาจอมเทียน 

 กองช่าง  รายได้จัดเก็บเอง 1,370,000.00 

9. โครงการศึกษาดูงานการก าจัดขยะมูลฝอย  กองสาธารณสุข  รายได้จัดเก็บเอง 200,000.00 

10. โครงการก าจัดขยะมูลฝอยใหถู้กหลักสุขาภิบาล  กองสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 1,000,000.00 

11. โครงการจดัหาอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด  กองสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00 

12. โครงการจดัการขยะชุมชนเทศบาลต าบลนาจอมเทียน  กองสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00 

13. โครงการจดัหาภาชนะรองรับขยะมูลฝอย  กองสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 200,000.00 

14. โครงการจา้งเอกชนด าเนินการรักษาความสะอาด  กองสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 20,000,000.00 

15. โครงการพัฒนาเมืองน่าอยู ่  กองสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 

16. โครงการหนา้บ้านน่ามอง  กองสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 

17. โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดบรเิวณชายหาด  กองสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00 

18. โครงการท าความสะอาดและพัฒนาในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 

 กองสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 40,000.00 

19. โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารในเขตเทศบาลต าบลนา
จอมเทียน 

 กองสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 

20. โครงการคุม้ครองสุขภาพผู้บริโภค  กองสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 

21. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพ  กองสวัสดิการสังคม รายได้จัดเก็บเอง 250,000.00 

22. โครงการหนึ่งอาคารบ้านเรือนหนึ่งบ่อดักไขมัน  กองช่าง รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 

23. โครงการเพิ่มศักยภาพพัฒนาบุคลากรในการบริหาร
จัดการชายฝั่งแบบบูรณาการจังหวัดชลบุรี (ICM) 

 กองสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 200,000.00 

24. โครงการจา้งที่ปรึกษาออกแบบ ทบทวนและปรับปรุงผล
การศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมส ารวจและออกแบบ
รายละเอียดระบบบ าบัดน้ าเสียรวมเทศบาลต าบลนาจอมเทียน 

 กองช่าง รายได้จัดเก็บเอง 7,350,000.00 

25. โครงการคุม้ครองผู้บริโภคจากเช้ือแบคทีเรียในน้ าและ
น้ าแข็ง 

 กองสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00 

26. โครงการคุม้ครองผู้บริโภคจากสารปนเปื้อนในน้ ามันทอด
ซ้ า 

 กองสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00 

27. โครงการคุม้ครองสุขภาพผู้บริโภคจากการปนเปื้อนเช้ือ
แบคทีเรียสู่อาหาร 

 กองสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

28. โครงการจา้งเหมาเอกชนด าเนินการดูดล้างท่อระบายน้ า
ด้วยรถดดูฉีดล้างแรงดันสูง 

 กองช่าง รายได้จัดเก็บเอง 2,000,000.00 
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29. โครงการควบคุมและปูองกันโรคไข้เลือดออก กองสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 150,000.00 

30. โครงการอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุข 
(อสม.) 

 กองสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 500,000.00 

31. โครงการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการและ
ผู้ปุวยเอดส ์

 กองสวัสดิการสังคม เงินอุดหนุนทั่วไป 9,044,400.00 

32. โครงการจดัท าสื่อประชา สมัพันธ์ด้านสุขภาพ กองสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00 

33. โครงการสนับสนุนการด าเนินโครงการต าบลนมแม่เพื่อ
สายใยรักแห่งครอบครัว 

 กองสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 

34. โครงการส่งเสริมและตรวจสขุภาพผู้สูงอาย ุ  กองสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00 

35. โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างของเทศบาล 

ส านักปลดัเทศบาล รายได้จัดเก็บเอง 400,000.00 

36. โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างของเทศบาล 

 กองคลัง รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00 

37. โครงการสนับสนุนการปฏิบตังิานของอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุต าบลนาจอมเทียน 

 กองสวัสดิการสังคม รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 

38. โครงการควบคุมและปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า  กองสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 80,000.00 

39. โครงการสนับสนุนและพัฒนางานของอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) 

 กองสาธารณสุข เงินอุดหนุนทั่วไป 135,000.00 

40. โครงการจดัซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง กองช่าง  รายได้จัดเก็บเอง 1,000,000.00 

41. โครงการสนับสนุนงบประมาณโครงการขอรับเงินอุดหนุน
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุร ี

 กองสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 75,000.00 

42. โครงการอนามัยโรงเรียน  กองสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 60,000.00 

43. โครงการปูองกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเด็กและ
เยาวชน 

 กองสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 

44. โครงการเทศบาลต าบลนาจอมเทียนเสริมสร้างความสุขสู่
คนพิการ 

กองสวัสดิการสังคม รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 

45. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพเด็กและเยาวชน  กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00 

46. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานสวัสดิการกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

 กองสวัสดิการสังคม รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 

47. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานสวัสดิการชุมชน  กองสวัสดิการสังคม รายได้จัดเก็บเอง 60,000.00 

48. โครงการส ารวจข้อมูลและลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย,ุ 
เบี้ยความพิการ และผู้ปุวยเอดส ์

 กองสวัสดิการสังคม รายได้จัดเก็บเอง 3,000.00 

49. โครงการส่งเสริมสนับสนุนชมรมผูสู้งอาย ุ  กองสวัสดิการสังคม รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00 

50. โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่คนพิการ  กองสวัสดิการสังคม รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 

51. โครงการอบรมและส่งเสรมิผูน้ าชุมชนและอาสาสมัคร 
เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ปูองกันและปราบปรามยาเสพตดิ 

ส านักปลดัเทศบาล รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 
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52. โครงการอบรมเยาวชนต้ายภยัแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
โรคเอดส ์

 กองสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 40,000.00 

53. โครงการสนับสนุนงบประมาณโครงการขอรับเงินอุดหนุน
เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการปูองกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดของ 
ศอ.ปส.จ.ชบ. 

 ส านักปลัดเทศบาล รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 

54. โครงการ TO BE NUMBER ONE ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิในเยาวชน 

 กองสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 40,000.00 

55. โรงการจดัหาครุภณัฑ์ของศูนย์บริการสาธารณสุข  กองสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 500,000.00 

56. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานในศูนย์สาธารณสุขมูล
ฐานชุมชน (ศสมช.) 

 กองสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 

57. โครงการส ารวจแนะน าสถานประกอบการในเขตเทศบาล
ต าบลนาจอมเทียน 

 กองสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00 

58. โครงการส ารวจข้อมูลพื้นฐานเพื่อการวางแผนพัฒนา
เทศบาล 

 กองสวัสดิการสังคม รายได้จัดเก็บเอง 40,000.00 

59. โครงการเทศบาลเยี่ยมบ้านรว่มกับ อสม. (แผนชุมชน ทั้ง 
๙ ชุมชน) 

 กองสาธารณสุข  รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 

60. โครงการเทศบาลเยี่ยมบ้านรว่มกับ อสม.  กองสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 

61. โครงการแกไ้ขปัญหาสุนัขและแมวจรจดั ในเขตเทศบาล
ต าบลนาจอมเทียน 

 กองสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 

62. โครงการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช ด าริ
ด้านสาธารณสุข 

 กองสาธารณสุข  รายได้จัดเก็บเอง 180,000.00 

63. โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟ้ืน
คืนชีพข้ันพ้ืนฐาน 

 กองสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00 

64. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพเด็กและเยาวชน กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00 

 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
65. โครงการจดัพิมพ์หนังสือรายงานกิจการผลงานของเทศบาล  ส านักปลัดเทศบาล รายได้จัดเก็บเอง 500,000.00 

66. โครงการจดัซื้อหนังสือวัสดุทางการศึกษา วัสดสุ านักงาน 
ประจ าห้องสมุด 

 กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

รายได้จัดเก็บเอง 150,000.00 

67. โครงการจดัหาวสัดุครุภณัฑ์เครื่องมือเครื่องใช้ทางการศึกษาท่ี
ทันสมัยของกองการศึกษา 

 กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 

68. โครงการจดัการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศให้เด็กปฐมวัย กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

รายได้จัดเก็บเอง 300,000.00 

69. โครงการวันวิชาการ  กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

รายได้จัดเก็บเอง 60,000.00 

70. โครงการหนูน้อยเรยีนรู้นอกสถานท่ี กองการศึกษาศาสนา รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00 
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และวัฒนธรรม 

71. โครงการปฐมนิเทศ  กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00 

72. โครงการอบรมจริยธรรมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง 

 ส านักปลัดเทศบาล รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 

73. โครงการพัฒนาศักยภาพองคค์วามรู้พนักงานและลูกจ้าง
เทศบาล 

 ส านักปลัดเทศบาล รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 

74. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

รายได้จัดเก็บเอง 120,000.00 

75. โครงการจดัการแข่งกีาาชุมชนสัมพันธ ์  กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

รายได้จัดเก็บเอง 130,000.00 

76. โครงการกีาาสีอนุบาล  กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00 

77. โครงการออกก าลังกายเพื่อสขุภาพ  กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

รายได้จัดเก็บเอง 150,000.00 

78. โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีาาท้องถิ่น  กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม  

รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 

79. โครงการจดังานประเพณี ลอยกระทง  กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

รายได้จัดเก็บเอง 1,000,000.00 

80. โครงการจดังานวันไหลท้องถิ่น  กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

รายได้จัดเก็บเอง 300,000.00 

81. โครงการจดังานประเพณีแห่เทียนพรรษา กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

รายได้จัดเก็บเอง 150,000.00 

82. โครงการส่งเสริมวันส าคัญทางศาสนา  กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00 

83. โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาต ิ  กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

รายได้จัดเก็บเอง 300,000.00 

84. โครงการจดังานวันเทศบาล ส านักปลดัเทศบาล รายได้จัดเก็บเอง 27,000.00 

85. โครงการจดังานวันแม่แห่งชาติ  กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00 

86. โครงการจดังานวันพ่อแห่งชาติ  กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00 

87. โครงการวันไหว้คร ู กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

รายได้จัดเก็บเอง 15,000.00 

88. โครงการสนับสนุนงบประมาณโครงการรับเสด็จพระบรมวงศา
นุวงศ ์

 ส านักปลัดเทศบาล รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 

89. โครงการสนับสนุนงบประมาณโครงการประเพณีวิ่งควาย
อ าเภอสัตหีบ 

 ส านักปลัดเทศบาล เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจดัเก็บและ

จัดสรรให ้

20,000.00 
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90. โครงการสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดงานรัฐพิธีของ
อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบรุ ี

 ส านักปลัดเทศบาล รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00 

91. โครงการสนับสนุนอาหารเสรมิ (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลต าบลนาจอมเทียน และโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขต
เทศบาลต าบลนาจอมเทียน 

 กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

รายได้จัดเก็บเอง 160,000.00 

92. โครงการสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดงานนมัสการพระ
พุทธสิหิงคง์านประเพณีสงกรานตแ์ละงานประจ าปีจังหวัดชลบุร ี

 ส านักปลัดเทศบาล รายได้จัดเก็บเอง 170,000.00 

93. โครงการสนับสนุนอาหารเสรมิ (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลต าบลนาจอมเทียน และโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขต
เทศบาลต าบลนาจอมเทียน 

 กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

เงินอุดหนุนทั่วไป 2,000,000.00 

94. โครงการเทิดทูนปกปูองสถาบันพระมหากษตัริย ์  ส านักปลัดเทศบาล รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00 

95. โครงการจดัหาอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาจอมเทียน 

 กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง 

750,000.00 

96. โครงการจดัหาอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ใน
เขตเทศบาล 

 กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

เงินอุดหนุนทั่วไป 3,448,000.00 

97. โครงการส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรมเด็กและเยาวชน (ค่าย
พุทธบุตร) 

 กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

รายได้จัดเก็บเอง 150,000.00 

98. โครงการส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรมส าหรับเด็กปฐมวัย  กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 

99. โครงกาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่อง
เล่นพัฒนาการเด็ก 

 กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

รายได้จัดเก็บเอง 80,000.00 

100. โครงการสนบัสนุนส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน  กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00 

101. โครงการประชุมอบรมและศึกษาดูงานสภาเด็กและเยาวชน  กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 

102. โครงการจัดอบรมเครือข่ายผู้น าเยาวชน  กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 

103. โครงการอบรมให้ความรูเ้กีย่วกับพระราชบญัญัติข้อมลู
ข่าวสารของทางราชการ 

ส านักปลดัเทศบาล รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 

104. โครงการตดิตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

รายได้จัดเก็บเอง 1,000,000.00 

105. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การออกก าลังกาย  กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

รายได้จัดเก็บเอง 2,500,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

106. โครงการปรับปรุงสถานดีับเพลิงของเทศบาล  ส านักปลัดเทศบาล รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 

107. โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ด ารงธรรม  ส านักปลัดเทศบาล รายได้จัดเก็บเอง 1,000,000.00 

108. โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ของกองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 

109. โครงการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ของส านักปลัดเทศบาล  ส านักปลัดเทศบาล รายได้จัดเก็บเอง 3,056,300.00 
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110. โครงการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ของกองคลัง กองคลัง รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 

111. โครงการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ของกองช่าง  กองช่าง  รายได้จัดเก็บเอง 800,000.00 

112. โครงการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ของกองการศึกษา กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 

113. โครงการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 กองสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 150,000.00 

114. โครงการตดิตั้งและซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ  ส านักปลัดเทศบาล รายได้จัดเก็บเอง 300,000.00 

115. โครงการประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านภาษีอากร  กองคลัง รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 

116. โครงการจัดท าปูายประชาสัมพันธ์การเสียภาษ ี  กองคลัง รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00 

117. โครงการปรับปรุงและขยายพื้นท่ีระบบเสียงไร้สาย  ส านักปลัดเทศบาล รายได้จัดเก็บเอง 300,000.00 

118. โครงการออกตรวจความสงบเรียบร้อยในชุมชน  ส านักปลัดเทศบาล รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 

119. โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย(  ส านักปลัดเทศบาล รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 

120. โครงการอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน  ส านักปลัดเทศบาล รายได้จัดเก็บเอง 400,000.00 

121. โครงการอบรมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั  ส านักปลัดเทศบาล รายได้จัดเก็บเอง 40,000.00 

122. โครงการฝึกทบทวนดา้นปูองกันและบรรเทา สาธารณภัย
และเทศกิจ 

 ส านักปลัดเทศบาล รายได้จัดเก็บเอง 40,000.00 

123. โครงการฝึกอบรมให้ความรูด้้านการจราจร ส านักปลดัเทศบาล รายได้จัดเก็บเอง 80,000.00 

124. โครงการอบรมและศึกษาดงูานคณะกรรมการชุมชน  กองสวัสดิการสังคม รายได้จัดเก็บเอง 1,000,000.00 

125. โครงการส่งเสรมิสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน  กองสวัสดิการสังคม รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 

126. โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  ส านักปลัดเทศบาล. รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 

127. โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรตี าบลนาจอมเทียน  ส านักปลัดเทศบาล รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 

128. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานผู้บรหิารเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลและลูกจ้างในประเทศ 

ส านักปลดัเทศบาล รายได้จัดเก็บเอง 600,000.00 

129. โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ส านักปลัดเทศบาล รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00 

130. โครงการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ส านักปลัดเทศบาล รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 

131. โครงการจัดท าแผนอัตราก าลังของเทศบาล  ส านักปลัดเทศบาล รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00 

132. โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน กองคลัง รายได้จัดเก็บเอง 25,000.00 

133. โครงการส ารวจความพึงพอใจประชาชนในการให้บริการ
ของเทศบาล 

 ส านักปลัดเทศบาล. รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00 

134. โครงการเสรมิสรา้งแรงจูงใจให้พนักงานเทศบาลปฏิบตัิ
ราชการบริการสาธารณะประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ส านักปลัดเทศบาล รายได้จัดเก็บเอง 2,500,000.00 

135. โครงการสนบัสนุนงบประมาณโครงการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณกิจกรรมส านักทะเบียนอ าเภอสัตหีบ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ส านักปลัดเทศบาล รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 

136. โครงการบริการจัดเก็บภาษเีคลื่อนที ่  กองคลัง รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00 
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137. โครงการจัดท าแผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาจอม
เทียน 

 ส านักปลัดเทศบาล รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 

138. โครงการตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาของเทศบาล 

 ส านักปลัดเทศบาล รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 

139. โครงการสนบัสนุนการด าเนินงานตามนโยบายคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อ าเภอสตัหีบ 
จังหวัดชลบุร ี

 ส านักปลัดเทศบาล รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 

140. โครงการสนบัสนุนการด าเนินงานตามนโยบายคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อ าเภอสตัหีบ 
จังหวัดชลบุร ี

 กองคลัง รายได้จัดเก็บเอง 6,000.00 

141. โครงการบริการจัดเก็บภาษเีคลื่อนที ่ กองคลัง  รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 

142. โครงการจัดท าแผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาจอม
เทียน 

 ส านักปลัดเทศบาล รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 

143. โครงการสนบัสนุนการด าเนินงานตามนโยบายคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อ าเภอสตัหีบ 
จังหวัดชลบุร ี

 กองช่าง  รายได้จัดเก็บเอง 6,000.00 

144. โครงการตดิตามและประเมนิผลการด าเนิน งานตาม
แผนพัฒนาของเทศบาล 

 ส านักปลัดเทศบาล รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 

145. โครงการสนบัสนุนการด าเนินงานตามนโยบายคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อ าเภอสตัหีบ 
จังหวัดชลบุร ี

 กองสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 6,000.00 

146. โครงการสนบัสนุนการด าเนินงานตามนโยบายคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อ าเภอสตัหีบ 
จังหวัดชลบุร ี

 ส านักปลัดเทศบาล รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 

147. โครงการสนบัสนุนการด าเนินงานตามนโยบายคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อ าเภอสตัหีบ 
จังหวัดชลบุร ี

 กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

รายได้จัดเก็บเอง 6,000.00 

148. โครงการจัดหาปั๊มลม  ส านักปลัดเทศบาล รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 

149. โครงการจัดหารถบรรทุก (ดีเซล) กองสวัสดิการสังคม รายได้จัดเก็บเอง 787,000.00 

150. โครงการจัดหารถยนต ์  กองคลัง รายได้จัดเก็บเอง 787,000.00 

151. โครงการจัดหารถยนต ์  ส านักปลัดเทศบาล รายได้จัดเก็บเอง 1,990,000.00 

152. โครงการสนบัสนุนการด าเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนเทศบาลต าบลนาจอมเทียน 

 กองสวัสดิการสังคม รายได้จัดเก็บเอง 250,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม 

153. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (หนองน้ าสาธารณประโยชน์) 
หมู่ที่ 1 

 กองช่าง รายได้จัดเก็บเอง 257,000.00 

154. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเช่ือมซอยนาจอมเทียน 
28 หมู่ที่ 4 

 กองช่าง รายได้จัดเก็บเอง 760,000.00 
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155. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยนาจอมเทียน 52 หมู่ที่ 8  กองช่าง รายได้จัดเก็บเอง 9,199,000.00 

156. โครงการจัดหาวัสดุก่อสรา้ง  กองช่าง รายได้จัดเก็บเอง 1,000,000.00 

157. โครงการจัดหาวัสดุไฟฟูา กองช่าง รายได้จัดเก็บเอง 1,500,000.00 

158. โครงการจัดหาอุปกรณ์ด้านการจราจร  ส านักปลัดเทศบาล รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 

159. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 1, 2, 3, 4, 8, 9  กองช่าง รายได้จัดเก็บเอง 560,000.00 

160. โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางระบายน้ า หมู่ท่ี 1, 2, 3, 4, 
8, 9 

กองช่าง  รายได้จัดเก็บเอง 11,200,000.00 

161. โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางระบายน้ า หมู่ท่ี 1, 2, 3, 4, 
8, 9 

กองช่าง รายได้จัดเก็บเอง 1,680,000.00 

162. โครงการก่อสร้างปรับปรุงผวิจราจร ค.ส.ล. และทางระบาย
น้ าภายในเขตเทศบาล หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 8, 9 

 กองช่าง รายได้จัดเก็บเอง 4,760,000.00 

163. โครงการก่อสร้างปรับปรุงผวิจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
และทางระบายน้ าภายในเขตเทศบาล หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 8, 9 

 กองช่าง รายได้จัดเก็บเอง 2,650,000.00 

164. โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรตีผสม
ยางพารา หมู่ที่ 1 (ซอยเชื่อมซอยนาจอมเทียน 6) 

 กองช่าง  รายได้จัดเก็บเอง 465,000.00 

165. โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรตีผสม
ยางพารา หมู่ที่ 2 (ซอยเชื่อมซอยนาจอมเทียน 8) 

 กองช่าง รายได้จัดเก็บเอง 240,000.00 

166. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรตีผสม
ยางพารา หมู่ที่ 8 (ซอยนาจอมเทยีน 48) 

 กองช่าง รายได้จัดเก็บเอง 3,930,000.00 

167. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรตีผสม
ยางพารา หมู่ที่ 3 (ซอยนาจอมเทยีน 44) 

กองช่าง รายได้จัดเก็บเอง 486,000.00 

168. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรตีผสม
ยางพารา หมู่ที่ 2 (ซอยเชื่อมซอยนาจอมเทียน 8 ข้างโครงการ
หมู่บ้านยอร์ชคลับ) 

 กองช่าง รายได้จัดเก็บเอง 700,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

169. โครงการส่งเสรมิให้ประชาชนด ารงชีวิตแบบพอเพียง สวัสดิการสังคม รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00 

170. โครงการส่งเสรมิอาชีพให้กับประชาชน กองสวัสดิการสังคม รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 

171. โครงการอบรมเผยแพร่แนวคิดและแนวทางปฏิบัติเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 กองสวัสดิการสังคม รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00 

172. โครงการอบรมและศึกษาดงูานของกลุ่มอาชีพ  กองสวัสดิการสังคม รายได้จัดเก็บเอง 60,000.00 

173. โครงการส่งเสรมิและพัฒนาผลติภณัฑ์ชุมชน  กองสวัสดิการสังคม รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 

รวม 131,503,700.00 
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        1.3 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ  ปี 2561 
 

ยุทธศาสตร์ 
แผนการด าเนินการ 

ท้ังหมด 
อนุมัติงบประมาณ 

จ านวนโครงการ คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น จ านวนโครงการ คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 20 8.93 18,860,000 15.28 4 1.49 4,300,000 3.49 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
และการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ 

31 13.84 21,430,000 21.94 23 10.27 31,210,000 25.36 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 46 20.54 20,780,000 9.99 37 16.52 15,377,400 12.49 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 48 21.43 13,130,000 12.00 41 18.30 14,280,000 11.60 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการ 

54 24.11 24,817,000 13.27 47 20.98 15,559,300 12.64 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม 19 8.48 23,700,000 27.30 16 7.14 39,487,000 32.09 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 6 2.68 345,000 0.23 5 2.23 230,000 0.19 

รวม 224  100 123,062,000  100 173 76.93 120,443,700 97.87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 

 

1.4 ผลท่ีได้จากการด าเนินงาน  
 
เทศบาลต าบลนาจอมเทียน สามารถด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2561  คิดเป็น
ร้อยละ 76.93 งบประมาณที่ด าเนินการจริง คิดเป็นร้อยละ 97.87 ซึ่งบรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมาย
การพัฒนาสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนและชุมชนในพื้นที่ได้อย่างดีตามศักยภาพและปัจจัยที่
เอื้อให้ด าเนินการได้ และผลการด าเนินงานเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง คือ สามารถสนองตอบต่อความ
ต้องการของประชาชนได้ในหลายๆ ด้าน ในและครอบคลุมยุทธศาสตร์การพัฒนาทุกด้าน  

 
1.5 ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมา และแนวทางการแก้ไข  
 
ปัญหาอุปสรรคหลายอย่าง เช่น งบประมาณ บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆ ที่มีอยู่อย่างจ ากัด
ตลอดจนระเบียบ กฎหมายที่ตีกรอบอ านาจและหน้าที่ไว้ ในขณะที่มีพื้นที่ความรับผิดชอบกว้างขวางและมี
ส่วนราชการบางหน่วยเร่ิมมีการถ่ายโอนงานให้กับเทศบาล แต่ไม่มีความชัดเจนในแนวทางการปฏิบัติส่งผลให้
การบูรณาการการท างานระหว่างเทศบาลกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่เป็นไปด้วยความล่าช้า ไม่เท่าทันต่อการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนประชาชนในพื้นที่บางส่วนไม่ค่อยให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาหรือสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ เทศบาล
ต าบลนาจอมเทียน ควรจะสามารถด าเนินการพัฒนาให้บรรลุผลตามแผนพัฒนาได้มากยิ่งขึ้น ถ้าสามารถที่จะ
ลดทอนจ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นลงได้ เนื่องจากเทศบาลมีข้อจ ากัดทั้งในเร่ืองอ านาจหน้าที่ และ
กรอบศักยภาพในด้านงบประมาณ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และบุคลากร ควรน าเอาเฉพาะโครงการท่ีมีความพร้อม
ที่จะด าเนินโครงการภายใต้ข้อจ ากัดต่างๆ ได้ทันทีในปีงบประมาณนั้นๆ ที่สอดรับกับนโยบายระดับต่ างๆ 
รวมทั้งสนองตอบต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนบรรจุไว้ในแผนพัฒนา เท่านั้นเพราะว่าถ้ามีความ
จ าเป็นที่จะต้องด าเนนิกิจกรรม แผนงาน โครงการท่ีไม่มีปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาจอมเทียนก็
สามารถที่จะน าเสนอเหตุผลและความจ าเป็นให้คณะกรรมการจัดท า แผนพัฒนาด า เนินการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีฉบับเพิ่มเติมในภายหลังได้ แต่ทั้งนี้ ก็เป็นดุลยพินิจของเทศบาล ที่จะด าเนินการใน
เร่ืองดังกล่าว 
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2  แนวทางการติดตาม และประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
    2.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ความเห็นของ 
คณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลแผน 

๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของ
หมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ
ภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลกัษณะของแหล่งน้ า 
ลักษณะของปุาไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง 
เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้งฯลฯ 

 
๒๐ 
(๓) 

 
 
 

 

 (๒) ข้อมูลเก่ียวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น 
ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุและ
จ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)   

 (๓) ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงค์เคราะห์ฯลฯ 

(๒)   

 (๔) ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การ
คมนาคมขนสง่ การไฟฟาู การประปา โทรศัพท์ฯลฯ 

(๒)   

 (๕) ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร 
การประมง การประศสุัตว์ การบริการ การ
ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ
แรงงาน ฯลฯ  

(๒)   

 (๖) ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
เช่น การนบัถือศาสนาประเพณแีละงานประจ าปี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สนิค้าพื้นเมืองและ
ของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒)   

 (๗) ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ปุา
ไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)   

 (๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)   

 (๙) การประชุมประชาคมท้องถิน่ รูปแบบ วิธีการ 
และการด าเนนิการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้
กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู ้เพื่อแก้ไขปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)   
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได ้

 

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยทุธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน รวมถึงความ
เชื่องโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

20 
(5) 

  

 (๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะและการบังคับใชผ้ลของการบังคับใช้ 
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)   

 (๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน 
การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นตน้ 

 (3)   

 (๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุม่ต่างๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นตน้ 

(3)   

 (๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พืน้ที่สีเขียว 
ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือ
สิ่งที่เกิดขึ้น การประดษิฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและ
การพัฒนา 

(3)   

 (๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพือ่ประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจบุันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถ่ิน ดว้ยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ -
Strength  (จุดแข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน) O-
Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

(3)   
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได ้

ความเห็นของ 
คณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลแผน 

๓. ยุทธศาสตร ์
๓.๑ ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถ่ิน ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนว
ทางการพฒันาที่สอด 
คล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตรช์าต ิ๒๐ ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖5 
(๑๐) 

 ตรวจสอบการความ 
เชื่อมโยงของยุทธศาสตร ์
ของ อปท. ตามแบบ ยท.01 
มีความเชื่อมโยง สอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค 
น าไปสู่การก าหนด 
เปูาประสงค ์กลยุทธ์ 
แผนงาน ผลผลติ/โครงการ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางการ 
พัฒนาพื้นทีต่ าบลมดแดง 

๓.๒ ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

สอดคล้องและเชื่องโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ  
สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน และยทุธศาสตร์จังหวัด 
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  ตรวจสอบการความ 
เชื่อมโยงของยุทธศาสตร ์
ของ อปท. ในเขตจังหวัด 
ตามแบบ ยท.01 มีความ 
เชื่อมโยง สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ระดบัมหภาค 

๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์พฒันาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยทุธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปี และ
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  ตรวจสอบการความ 
เชื่อมโยงของยุทธศาสตร ์
จังหวัดสุพรรณบุร ีตาม 
แบบ ยท.01 มีความ 
เชื่อมโยง สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ระดบัมหภาค 

๓.๔ วิสัยทัศน ์
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมลีักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึง
อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และสัมพนัธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(๕)  วิสัยทัศน์ขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลมดแดง แสดงออก 
ถึงความต้องการที่จะบรรล ุ
ถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและ 
ศักยภาพของท้องถ่ิน และม ี
ความสัมพันธ์กับโครงการ 
พัฒนาท้องถิ่น 

๓.๕ กลยุทธ์ 
 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้อง
ท าตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสยัทัศน์ หรือแสดง
ให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศนน์ั้น 

(๕)  ค์การบริหารส่วนต าบล 
มดแดง มีการก าหนด 
กลยุทธ์เพื่อน าไปสู่การบรรล ุ
วิสัยทัศน์อย่างชัดเจน 

๓.๖ เปูาประสงค์
ของแต่ละ 

เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ
สอดคล้องและสนับสนนุต่อกลยทุธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่ง

(๕)  เปูาประสงค์ขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลมดแดง มี 
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ประเด็นกลยุทธ ์ หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชดัเจน 
 

ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ที ่
ก าหนดอย่างชดัเจน 

๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพฒันา
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึง่เกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่
จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  มีการก าหนดจุดยืนทาง 
ยุทธศาสตร ์ที่จะน าไปสู ่
ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร ์
อย่างชัดเจน 

๓.๘ แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต 
ก าหนดจุดมุ่งหมายในเร่ืองใดเรื่องหนึ่งหรือ
แผนงานที่เกิดจากเปาูประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เปูาหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยทุธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มคีวามชัดเจน 
น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาทอ้งถ่ินใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี โดยระบแุผนงานและความ
เชื่องโยงดังกลา่ว 

(๕)  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
ในอนาคตขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลมดแดง มี 
ความชัดเจนและเชื่อมโยง 
กับ เปูาประสงค ์ตัวชี้วัด ค่า 
เปูาหมาย กลยุทธ์ น าไปสู ่
การจัดท าโครงการพฒันา 
ท้องถิ่นในแผนพฒันา 
ท้องถิ่นสี่ป ี

๓.๙ ความเชื่อง
โยงของ
ยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 
 

ความเชื่องโยงองค์รวมทีน่ าไปสูก่ารพัฒนาท้องถิ่น
ที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตรช์าติ 
๒๐ ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)   
มีความเชื่อมโยงในภาพรวม 
ของยุทธศาสตร ์อปท.กับ 
ยุทธศาสตร์ระดบัมหาภาคม ี
ความเชื่อมโยง ชัดเจน 

3.10 ผลผลิต/
โครงการ 
 

ผลผลติ/โครงการ เป็นผลผลิตทีเ่ป็นชุดหรือเป็น
โครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน 
ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อน าไปสู่การจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิน่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

(๕)  ผลผลติ/โครงการ มีการ 
ก าหนดเป็นชุดอันหนึ่งอัน 
เดียว นไปสู่การจัดท า 
โครงการเพื่อพัมนาท้องถิ่น 
อย่างถูกต้องและครบถ้วน 

 

รวมคะแนน ๑๐๐    
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แบบที่ 5 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ   
            องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๑. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis 
/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend 
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อยา่ง
น้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม) 
 

๑๐  

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบตัิในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใชว้ัดผลในเชิงปริมาณเช่น 
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานตา่งๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า
เป็นไปตามทีต่ั้งเปูาหมายเอาไวห้รือไม่จ านวนทีด่ าเนนิการจริงตามที่
ได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนทีไ่มส่ามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไร
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าทีท่ี่ได้ก าหนดไว้  
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนนิการ
ในเชิงปริมาณ (Qualitative) 
 

๑๐  

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบตัิในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธผิลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่นัน้ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึง่พอใจหรือไม่ 
สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนนิการต่างๆ มสีภาพหรือลักษณะ
ถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใชก้ารได้ตามวัตถปุระสงค์หรือไม่ ซึ่ง
เป็นไปตามหลักประสิทธผิล(Effectiveness) ผลการปฏบิัติราชการ
ตามที่ได้รบังบประมาณมาด าเนนิการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนนิการ
ในเชิงคุณภาพ (Qualitative)  
 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ
จัดท าโครงการพฒันาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูร
ณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีพืน้ที่
ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  
 

๑๐  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถปุระสงคส์นองต่อแผนยุทธศาสตร์การพฒันาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะ
พัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 

มีวัตถุประสงคช์ัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกบัความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
 

(๕)  

๕.๓ เปูาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตัง้
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเปูาหมาย
ต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเปูาหมายคืออะไร มี
ผลผลติอย่างไร กลุ่มเปูาหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลา
ด าเนินงานอธบิายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เร่ิมต้นในช่วง
เวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเปูาหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเปูาหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเปูาหมาย
หลายหลัก ใครคือกลุ่มเปูาหมายรอง 
 

(๕)  

๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ป ี
 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสรา้งความสามารถ
ในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสรา้ง
โอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน็มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน 
 

(๕)  

๕.๕ เปูาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิ
 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางพฒันา (๓) ยดึวิสัยทศัน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) 
ยึดเปูาหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีทีต่่อยอดไปสูผ่ลสัมฤทธิ์ที่
เป็นเปูาหมายระยะยาว ภายใตแ้นวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลดุพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้
สูง  (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อ
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ าทางสงัคม 
(๔) การรองรับการเชื่องโยงภูมภิาคและความเปน็เมือง (๕) การสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

(๕)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลีย่นจากการผลิตสินค้า 
โภคภัณฑ์ไปสู่สนิค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสนิค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็ม
ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพฒันาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เชน่ ด้านการเกษตรเทคโนโลยชีีวภาพ สาธารณสขุ 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  

๕.๗ โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจงัหวัดที่ได้ก าเนิดขึน้ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพฒันาจังหวัด ซึ่งไมส่ามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยทุธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นเป็นปัจจบุัน 

(๕)  

๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมัน่คง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงทีป่ระชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการทีป่ระชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะ
ที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปน็ท้องถิ่นที่พฒันาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(๕)  

๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณโครงการพฒันาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการใน
การจัดท าโครงการได้แก่ (๑)ความประหยัด (Economy)  (๒)ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency)  
(๓)ความมีประสิทธผิล (Effectiveness)  (๔)ความเหลื่อมล้ าในการ
พัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่ความยุติธรรม (Equity) 
(๕)ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕)  

๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 
 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่อง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิง
ประจักษ์ 
 

(๕)  

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่ 
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสทิธิผล (effectiveness) 
ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพงึพอใจ 
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่
เกิดขึ้นสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รบั) 

(๕)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์  ซึ่ งการเขียน
วัตถุประสงค์ควรค านึ งถึ ง  (๑ )มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒)วัดและประเมินผล
ดับของความส าเร็จได้ (๓)ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ 
(๔)เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง  
(๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน 100  
 
 
2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 
โครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร์  โครงการ/งบประมาณตามแผนพัฒนา  
โครงการตาม

แผน 
จ านวน

งบประมาณ 
จ านวนโครงการ

อนุมัติงบประมาณ 
ร้อยละ จ านวน

งบประมาณ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว 

16 19,971,000 12 4.42 19,471,000 1.04 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่ง
แบบบูรณาการ 

32 34,750,000 25 9.23 40,030,000 21.48 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

37 10,440,000 25 9.23 4,047,960 2.17 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

81 29,696,472 52 19.19 16,629,424 8.92 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ 

68 21,562,800 10 3.7 1,930,000 1.04 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คมนาคม 

31 69,443,000 10 3.7 39,930,000 21.43 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

6 495,000 4 1.48 420,000 0.23 

รวม 271 186,358,272 138 50.95 122,458,384 56.31 

 
จ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เทศบาลต าบลนาจอมเทียนน ามาด าเนินการรวมทุกด้านคิดเป็นร้อยละ 
50.95  
จ านวนงบประมาณ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เทศบาลอนุมัติงบประมาณในปี 2562 น ามาด าเนินการ
รวมทุกด้านคิดเป็นร้อยละ 56.31  
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รายละเอียดโครงการและงบประมาณอนุมัติงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

เทศบาลต าบลนาจอมเทียน หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งที่มา 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 

1. โครงการปรับปรุงสวน สาธารณะ (เสนอโดย
ชุมชนบ้านนาจอมเทียน) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

รายได้จัดเก็บเอง 500,000.00 

2. โครงการก่อสรา้งอาคาร ค.ส.ล. ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

รายได้จัดเก็บเอง 200,000.00 

3. โครงการก่อสรา้งห้องน้ าสาธารณะ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

รายได้จัดเก็บเอง 2,236,000.00 

4. โครงการติดตั้งกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 2,500,000.00 

5. โครงการก่อสรา้งปรับปรุงอาคารบริเวณ
สวนสาธารณะชายหาดบา้นอ าเภอ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 2,030,000.00 

6. โครงการเพิ่มศักยภาพอาสา สมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือน 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 400,000.00 

7. โครงการก่อสรา้งรั้ว ค.ส.ล. ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

รายได้จัดเก็บเอง 400,000.00 

8. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นทีใ่นเขต
เทศบาลต าบลนาจอมเทียน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

รายได้จัดเก็บเอง 1,000,000.00 

9. โครงการจัดท าปูายระชาสัมพันธ์ข่าวสารของ
เทศบาลต าบลนาจอมเทียน 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 200,000.00 

10. โครงการติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์ LED 
FULL COLOR ขนาด 3x5 เมตร ของเทศบาล
ต าบลนาจอมเทียน 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 6,000,000.00 

11. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
บริเวณสวนสาธารณะชายหาดบ้านอ าเภอ หมู่ที่ 
3 

ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านักสวัสดิการ
สังคม 

รายได้จัดเก็บเอง 1,825,000.00 

12. โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมทิัศน์พื้นที่ใน
เขตเทศบาลต าบลนาจอมเทียน หมู่ที่ 1 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 2,180,000.00 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝ่ังแบบบูรณาการ 

13. โครงการชุมชนร่วมใจปลูกตน้ไม้ ถวายใน
หลวง 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 

14. โครงการรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ทะเล 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข 

รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00 

15. โครงการบ้านปลาธนาคารปทูี่อยู่หอย ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข 

รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 

16. โครงการรักน้ า รักปุา รักษาแผ่นดิน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข 

รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 

17. โครงการศึกษาดูงานการก าจดัขยะมลูฝอย ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข 

รายได้จัดเก็บเอง 200,000.00 

18. โครงการก าจัดขยะมูลฝอยใหถู้กหลัก
สุขาภิบาล 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข 

รายได้จัดเก็บเอง 1,000,000.00 

19. โครงการจดัหาอุปกรณ์ในการรักษาความ
สะอาด 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข 

รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00 

20. โครงการจดัการขยะชุมชนเทศบาลต าบล
นาจอมเทียน 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข 

รายได้จัดเก็บเอง 1,000,000.00 

21. โครงการจดัหาภาชนะรองรับขยะมูลฝอย ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข 

รายได้จัดเก็บเอง 200,000.00 

22. โครงการเรารักนาจอมเทียน รักถนน รัก
สิ่งแวดล้อม 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข 

รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 

23. โครงการจา้งเอกชนด าเนินการรักษาความ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, รายได้จัดเก็บเอง 20,000,000.00 
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สะอาด ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข 

24. โครงการพัฒนาเมืองน่าอยู ่ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข 

รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 

25. โครงการหนา้บ้านน่ามอง ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข 

รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 

26. โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดบรเิวณ
ชายหาด 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข 

รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00 

27. โครงการท าความสะอาดและพัฒนาในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข 

รายได้จัดเก็บเอง 40,000.00 

28. โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารในเขต
เทศบาลต าบลนาจอมเทียน 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข 

รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 

29. โครงการคุม้ครองสุขภาพผู้บริโภค ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข 

รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 

30. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน
ของกลุ่มอาชีพ 

ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านักสวัสดิการ
สังคม 

รายได้จัดเก็บเอง 150,000.00 

31. โครงการเพิ่มศักยภาพพัฒนาบุคลากรใน
การบริหารจัดการชายฝั่งแบบบรูณาการจังหวดั
ชลบุรี (ICM) 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข 

รายได้จัดเก็บเอง 200,000.00 

32. โครงการคุม้ครองผู้บริโภคจากเช้ือ
แบคทีเรียในน้ าและน้ าแข็ง 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข 

รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00 

33. โครงการคุม้ครองผู้บริโภคจากสาร
ปนเปื้อนในน้ ามันทอดซ้ า 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง

รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00 
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การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข 

34. โครงการคุม้ครองสุขภาพผู้บริโภคจากการ
ปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียสู่อาหาร 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข 

รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00 

35. โครงการจา้งที่ปรึกษาออกแบบ ทบทวน
และปรับปรุงผลการศึกษาโครงการศึกษาความ
เหมาะสมส ารวจและออกแบบรายละเอียด
ระบบบ าบดัน้ าเสียรวมเทศบาลต าบลนาจอม
เทียน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

รายได้จัดเก็บเอง 16,000,000.00 

36. โครงการศึกษาอบรมดูงานเครือข่าย
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข 

รายได้จัดเก็บเอง 400,000.00 

37. โครงการสนับสนุนการจดังานพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกสมเดจ็พระเจ้าอยูห่ัวมหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรต ิ

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

 300,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

38. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
บริเวณสวนสาธารณะชายหาดบ้านอ าเภอ หมู่ที่ 
3 

ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านักสวัสดิการ
สังคม 

 1,529,000.00 

39. โครงการจดัท าสื่อประชา สมัพันธ์ด้าน
สุขภาพ 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข 

รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00 

40. โครงการสนับสนุนการด าเนินโครงการ
ต าบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข 

รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 

41. โครงการส่งเสริมและตรวจสขุภาพผู้สูงอาย ุส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข 

รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00 

42. โครงการควบคุมและปูองกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข 

รายได้จัดเก็บเอง 80,000.00 

43. โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนท่ี
ประสบเหตสุาธารณภัยหรือภัยพิบัติ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 198,960.00 
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44. โครงการจดัซื้อเครื่องออกก าลังกาย
กลางแจ้ง 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 1,000,000.00 

45. โครงการควบคุมและปูองกันโรคติดต่อ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข 

รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 

46. โครงการสนับสนุนงบประมาณโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่า
กาชาดจังหวัดชลบุร ี

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข 

รายได้จัดเก็บเอง 75,000.00 

47. โครงการอนามัยโรงเรียน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข 

รายได้จัดเก็บเอง 60,000.00 

48. โครงการปูองกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่ม
เด็กและเยาวชน 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข 

รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 

49. โครงการเทศบาลต าบลนาจอมเทียน
เสรมิสร้างความสุขสู่คนพิการ 

ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านักสวัสดิการ
สังคม 

รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 

50. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพเด็ก
และเยาวชน 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 

51. โครงการสนับสนุนการด าเนินงาน
สวัสดิการกองทุนสวัสดิการชุมชน 

ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านักสวัสดิการ
สังคม 

รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00 

52. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
สวัสดิการชุมชน 

ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านักสวัสดิการ
สังคม 

รายได้จัดเก็บเอง 120,000.00 

53. โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่คนพิการ ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านักสวัสดิการ
สังคม 

รายได้จัดเก็บเอง 25,000.00 

54. โครงการอบรมเยาวชนต้ายภยัแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิและโรคเอดส ์

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข 

รายได้จัดเก็บเอง 40,000.00 

55. โครงการสนับสนุนงบประมาณโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการ

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 

รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 



38 

 

ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิของ 
ศอ.ปส.จ.ชบ. 

อบต. 

56. โครงการ TO BE NUMBER ONE ปูองกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติดในเยาวชน 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข 

รายได้จัดเก็บเอง 40,000.00 

57. โรงการจดัหาครุภณัฑ์ของศูนย์บริการ
สาธารณสุข 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข 

 50,000.00 

58. โครงการส ารวจแนะน าสถานประกอบการ
ในเขตเทศบาลต าบลนาจอมเทียน 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
สว่นสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข 

รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00 

59. โครงการส ารวจข้อมูลพื้นฐานเพื่อการ
วางแผนพัฒนาเทศบาล 

ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านักสวัสดิการ
สังคม 

รายได้จัดเก็บเอง 40,000.00 

60. โครงการแกไ้ขปัญหาสุนัขและแมวจรจดั 
ในเขตเทศบาลต าบลนาจอมเทียน 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข 

รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 

61. โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
และการช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข 

รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00 

62. โครงการพัฒนาจติ ปฏิบัติธรรมน าสุข ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านักสวัสดิการ
สังคม 

รายได้จัดเก็บเอง 120,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

63. โครงการจดัพิมพ์หนังสือรายงานกิจการ
ผลงานของเทศบาล 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 

64. โครงการจดัซื้อหนังสือวัสดุทางการศึกษา 
วัสดุส านักงาน ประจ าห้องสมุด 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00 

65. โครงการจดัหาวสัดุครุภณัฑ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ทางการศึกษาที่ทันสมัยของกอง
การศึกษา 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

 49,000.00 

66. โครงการวันวิชาการ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, รายได้จัดเก็บเอง 60,000.00 
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กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

67. โครงการอบรมจริยธรรมพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 

68. โครงการพัฒนาศักยภาพองคค์วามรู้
พนักงานและลูกจ้างเทศบาล 

ส่วนการคลัง, กองคลัง, ส านักคลัง รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 

69. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

รายได้จัดเก็บเอง 120,000.00 

70. โครงการจดัการแข่งกีาาชุมชนสัมพันธ ์ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

รายได้จัดเก็บเอง 130,000.00 

71. โครงการออกก าลังกายเพื่อสขุภาพ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

รายได้จัดเก็บเอง 150,000.00 

72. โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีาาท้องถิ่น ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 

73. โครงการจดังานประเพณี ลอยกระทง ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

รายได้จัดเก็บเอง 1,000,000.00 

74. โครงการจดังานวันไหลท้องถิ่น ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

รายได้จัดเก็บเอง 300,000.00 

75. โครงการจดังานประเพณีแห่เทียนพรรษา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

รายได้จัดเก็บเอง 150,000.00 

76. โครงการส่งเสริมวันส าคัญทางศาสนา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

รายได้จัดเก็บเอง 15,000.00 

77. โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาต ิ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, รายได้จัดเก็บเอง 300,000.00 
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กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

78. โครงการจดังานวันเทศบาล ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 27,000.00 

79. โครงการสนับสนุนงบประมาณโครงการรับ
เสด็จพระบรมวงศานุวงศ ์

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 

80. โครงการสนับสนุนงบประมาณโครงการ
ประเพณีวิ่งควายอ าเภอสัตหีบ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00 

81. โครงการสนับสนุนงบประมาณโครงการจัด
งานรัฐพิธีของอ าเภอสัตหีบ จังหวดัชลบุร ี

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00 

82. โครงการสนับสนุนอาหารเสรมิ (นม) ให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลนาจอม
เทียน และโรงเรยีนสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาล
ต าบลนาจอมเทียน 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

 350,000.00 

83. โครงการสนับสนุนงบประมาณโครงการจัด
งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์งานประเพณี
สงกรานต์และงานประจ าปีจังหวัดชลบุร ี

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 170,000.00 

84. โครงการสนับสนุนอาหารเสรมิ (นม) ให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลนาจอม
เทียน และโรงเรยีนสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาล
ต าบลนาจอมเทียน 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

 200,000.00 

85. โครงการเทิดทูนปกปูองสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00 

86. โครงการส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรมเด็ก
และเยาวชน (ค่ายพุทธบุตร) 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

รายได้จัดเก็บเอง 150,000.00 

87. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับ
ภาคตะวันออกและระดับประเทศ 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 

88. โครงกาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุ
การศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

รายได้จัดเก็บเอง 80,000.00 
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89. โครงการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมสภา
เด็กและเยาวชน 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00 

90. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของทางราชการ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 

91. โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศนว์งจรปิด ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

รายได้จัดเก็บเอง 1,000,000.00 

92. โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศนว์งจรปิด
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลนาจอม
เทียน 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข 

รายได้จัดเก็บเอง 500,000.00 

93. โครงการส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น
จังหวัดชลบุร ี

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 

94. โครงการปรับปรุงหลักสตูรสถานศึกษา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00 

95. โครงการอินเตอร์เนต็โรงเรียน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 16,800.00 

96. โครงการห้องสมุดโรงเรยีน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 

97. โครงการพัฒนาแหล่งเรยีนรู้ในโรงเรียน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00 

98. โครงการพัฒนาการจัดการศกึษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
(SBMLD) 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 500,000.00 

99. โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ

เงินอุดหนุนทั่วไป 255,000.00 
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วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

100. โครงการสนบัสนุนค่าหนังสอืเรียน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00 

101. โครงการสนบัสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.00 

102. โครงการสนบัสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

รายได้จัดเก็บเอง 45,000.00 

103. โครงการสนบัสนุนค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 64,500.00 

104. โครงการสนบัสนุนค่าจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 238,000.00 

105. โครงการสนบัสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00 

106. โครงการสนบัสนุนค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 64,500.00 

107. โครงการสนบัสนุนการจัดหาอาหาร
กลางวัน 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 5,066,000.00 

108. โครงการสนบัสนุนการจัดหาอาหารเสริม 
(นม) 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง 

650,624.00 

109. โครงการพิธีเปิดโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลนาจอมเทียน 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา

เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00 
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และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

110. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลนาจอมเทียน 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง 

985,000.00 

111. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และต่อเติม
อาคารสถานท่ีโรงเรยีนอนุบาลเทศบาลต าบลนา
จอมเทียน 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

รายได้จัดเก็บเอง 263,000.00 

112. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การออกก าลัง
กาย 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

รายได้จัดเก็บเอง 2,500,000.00 

113. โครงการจัดสรา้งสนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาจอม
เทียน 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

 200,000.00 

114. โครงการพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้
พนักงานและลูกจ้างเทศบาล 

ส่วนการคลัง, กองคลัง, ส านักคลัง เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

115. โครงการจัดท าปูาย ติดประกาศข้อมูล
ข่าวสาร 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 

116. โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ด ารงธรรม ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 

117. โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ของ
กองสวัสดิการสังคม 

ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านักสวัสดิการ
สังคม 

รายได้จัดเก็บเอง 250,000.00 

118. โครงการจัดหาเครื่องสูบน้ าชนิดหอยโข่ง ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 200,000.00 

119. โครงการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ของ
กองการศึกษา 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 

120. โครงการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข 

รายได้จัดเก็บเอง 150,000.00 
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121. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและ
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างในประเทศ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 600,000.00 

122. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างต่างประเทศ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 

123. โครงการส ารวจความพึงพอใจประชาชน
ในการให้บริการของเทศบาล 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

 30,000.00 

124. โครงการสนบัสนุนการด าเนินงานของ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลต าบลนาจอม
เทียน 

ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านักสวัสดิการ
สังคม 

รายได้จัดเก็บเอง 300,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม 

125. โครงการจัดหาวัสดุก่อสรา้ง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 930,000.00 

126. โครงการจัดหาวัสดุไฟฟูา ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 900,000.00 

127. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตผสมยางพารา หมู่ที่ 4 (ซอยนาจอม
เทียน 28) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 4,810,000.00 

128. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตผสมยางพารา หมู่ที่ 8 (ซอยนาจอม
เทียน 50) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 4,310,000.00 

129. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ซอยนาจอมเทียน 28 หมู่ที่ 4 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

รายได้จัดเก็บเอง 9,620,000.00 

130. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ซอยนาจอมเทียน 50 หมู่ที่ 8 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 4,310,000.00 

131. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ซอยนาจอมเทียน 5 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 3,090,000.00 

132. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ซอยนาจอมเทียน 4 หมู่ที่ 1 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 5,800,000.00 

133. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ซอยนาจอมเทียน 30 หมู่ที่ 3 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 2,450,000.00 
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134. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตผสมยางพารา หมู่ที่ 8 (ซอยนาจอม
เทียน 48) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

รายได้จัดเก็บเอง 3,710,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

135. โครงการส่งเสรมิให้ประชาชนด ารงชีวิต
แบบพอเพียง 

ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านักสวัสดิการ
สังคม 

 30,000.00 

136. โครงการส่งเสรมิอาชีพให้กับประชาชน ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านักสวัสดิการ
สังคม 

 150,000.00 

137. โครงการอบรมเผยแพร่แนวคิดและ
แนวทางปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพยีง 

ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านักสวัสดิการ
สังคม 

 120,000.00 

138. โครงการอบรมและศึกษาดงูานของกลุ่ม
อาชีพ 

ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านักสวัสดิการ
สังคม 

 120,000.00 

รวม 122,458,384.00 
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รายงานโครงการที่ด าเนินการเบิกจ่าย ปี 2562 

ชื่อโครงการ คู่สัญญา วันที่เริ่มสัญญา 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 

1. โครงการติดตั้งกล้อง โทรทัศน์
วงจรปิด 

1 E2/2562 28/12/2561 90 2,440,000.00 

2. โครงการเพิ่มศักยภาพอาสา 
สมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 

1 62-03-00123-5320300-
00001 

22/08/2562 1 5,800.00 

  2 จ้าง114/2562 20/08/2562 3 450.00 

  3 จ้าง115/2562 23/08/2562 3 64,600.00 

  4 ซื้อ116/2562 20/08/2562 3 9,750.00 

  5 ซื้อ 117/2562 22/08/2562 1 5,000.00 

  6 ซื้อ 118/2562 21/08/2562 2 4,400.00 

  7 CNTR-0403/62 23/08/2562 3 45,000.00 

  8 จ้าง 120/2562 19/08/2562 4 9,500.00 

  9 ฎีกาที่ 519/2562 19/08/2562 30 130,610.00 

3. โครงการก่อสรา้งรั้ว ค.ส.ล. 1 2/2562 22/12/2561 90 372,000.00 

4. โครงการก่อสรา้งอาคาร
อเนกประสงค์บริเวณ
สวนสาธารณะชายหาดบา้นอ าเภอ 
หมู่ที่ 3 

1 E4/2562 12/02/2562 140 1,529,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝ่ังแบบบูรณาการ 

5. โครงการรณรงค์อนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเล 

1 3/2562 14/11/2561 5 1,200.00 

  2 3/2562 14/11/2561 5 1,200.00 

  3 - 01/11/2561 1 5,250.00 

  4 2/2562 22/11/2561 16 4,280.00 

6. โครงการบ้านปลาธนาคารปูที่
อยู่หอย 

1 35/2562 12/09/2562 2 3,600.00 

  2 76/2562 12/09/2562 1 480.00 

  3 3/2562 12/01/2562 6 8,560.00 

  4 8/2562 12/01/2562 3 450.00 

  5 15/2562 12/01/2562 3 1,632.00 
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  6 - 17/01/2562 5 12,000.00 

  7 - 07/05/2562 1 6,000.00 

  8 39/2562 02/05/2562 6 4,280.00 

  9 40/2562 02/05/2562 2 864.00 

  10 74/2562 12/09/2562 2 4,280.00 

7. โครงการรักน้ า รักปาุ รักษา
แผ่นดิน 

1 53/2562 03/07/2562 3 450.00 

  2 52/2562 03/07/2562 5 7,680.00 

  3 51/2562 03/07/2562 3 960.00 

8. โครงการก าจัดขยะมลูฝอยให้
ถูกหลักสุขาภิบาล 

1 - 14/12/2561 1 474,360.00 

9. โครงการจัดหาอุปกรณ์ในการ
รักษาความสะอาด 

1 13/2562 08/01/2562 5 1,250.00 

10. โครงการจดัหาภาชนะรองรับ
ขยะมูลฝอย 

1 12/2562 21/12/2561 15 85,000.00 

11. โครงการจา้งเอกชน
ด าเนินการรักษาความสะอาด 

1 E13/2561 01/10/2561 30 17,085,917.00 

12. โครงการพัฒนาเมืองน่าอยู ่ 1 21/2562 19/02/2562 3 1,500.00 

  2 22/2562 26/02/2562 15 22,500.00 

  3 20/2562 16/02/2562 3 432.00 

13. โครงการรณรงค์รักษาความ
สะอาดบริเวณชายหาด 

1 1/2562 10/11/2561 3 450.00 

  2 2/2562 09/11/2562 7 4,800.00 

  3 - 20/12/2561 1 14,000.00 

14. โครงการท าความสะอาดและ
พัฒนาในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

1 56/2562 23/07/2562 3 420.00 

  2 57/2562 23/07/2562 2 18,000.00 

  3 58/2562 24/07/2562 3 450.00 

  4 - 25/07/2562 1 3,500.00 

15. โครงการอบรมสุขาภิบาล
อาหารในเขตเทศบาลต าบลนา
จอมเทียน 

1 - 20/06/2562 1 3,600.00 

  2 - 20/06/2562 1 13,000.00 

  3 76/2562 22/05/2562 3 450.00 

  4 42/2562 01/05/2562 30 18,000.00 
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  5 73/2562 22/05/2562 3 1,060.00 

  6 43/2562 02/05/2562 5 10,004.00 

16. โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การด าเนินงานของกลุ่มอาชีพ 

1 17/2560 23/11/2561 7 3,600.00 

  2 18/2562 23/11/2561 7 3,600.00 

  3 19/2562 23/11/2561 7 300.00 

  4 20/2562 23/11/2561 7 1,665.00 

  5 33/2562 24/01/2562 30 8,000.00 

  6 52/2562 19/03/2562 30 9,600.00 

  7 55/2562 19/03/2562 7 2,500.00 

  8 54/2562 19/03/2562 7 5,270.00 

  9 53/2562 19/03/2562 7 9,600.00 

  10 75/2562 21/06/2562 30 14,400.00 

  11 76/2562 21/06/2562 30 12,000.00 

  12 21/2562 21/06/2562 30 9,105.00 

17. โครงการคุม้ครองผู้บริโภค
จากเชื้อแบคทีเรียในน้ าและน้ าแขง็ 

1 16/2562 08/02/2562 3 7,985.00 

  2 17/2562 06/02/2562 3 500.00 

18. โครงการคุม้ครองผู้บริโภค
จากสารปนเปื้อนในน้ ามันทอดซ้ า 

1 6/2562 29/11/2561 5 3,745.00 

  2 - 05/11/2561 8 9,600.00 

19. โครงการคุม้ครองสุขภาพ
ผู้บริโภคจากการปนเปื้อนเช้ือ
แบคทีเรียสู่อาหาร 

1 - 01/11/2562 8 13,440.00 

  2 1/2562 02/11/2561 5 2,965.00 

20. โครงการศึกษาอบรมดูงาน
เครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์
โลก 

1 59/2562 16/07/2562 3 450.00 

  2 - 19/07/2562 3 70,000.00 

  3 62/2562 19/07/2562 3 4,500.00 

  4 - 19/07/2562 3 2,800.00 

  5 - 19/07/2562 3 221,245.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

21. โครงการจดัท าสื่อประชา 
สัมพันธ์ด้านสุขภาพ 

1 10/2562 22/03/2562 12 19,832.00 
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22. โครงการสนับสนุนการด าเนิน
โครงการต าบลนมแม่เพื่อสายใยรกั
แห่งครอบครัว 

1 ใบสั่งจ้าง 13/2562 29/05/2562 15 29,595.00 

23. โครงการส่งเสริมและตรวจ
สุขภาพผูสู้งอาย ุ

1 ใบสั่งจ้าง 5/2562 14/01/2562 8 14,300.00 

  2 ใบสั่งซื้อ 5/2562 16/01/2562 3 1,000.00 

  3 - 27/02/2562 1 900.00 

  4 - 26/06/2562 1 900.00 

  5 - 27/03/2562 1 900.00 

  6 - 22/05/2562 1 900.00 

  7 - 21/08/2562 1 900.00 

  8 - 24/07/2562 1 900.00 

  9 4/2562 23/01/2562 5 5,285.80 

24. โครงการควบคุมและปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

1 9/2562 28/03/2562 1 14,625.00 

  2 8/2562 20/03/2562 5 32,710.00 

25. โครงการสนับสนุน
งบประมาณโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรม
เหล่ากาชาดจังหวัดชลบรุ ี

1 - 29/11/2561 6 75,000.00 

26. โครงการอนามัยโรงเรียน 1 14/2562 16/07/2562 3 375.00 

  2 13/2562 12/07/2562 7 49,043.45 

  3 - 22/07/2562 6 9,000.00 

27. โครงการปูองกันการติดเชื้อ
เอชไอวีในกลุ่มเด็กและเยาวชน 

1 ใบสั่งซื้อ 40/2562 14/05/2562 3 432.00 

  
2 บันทึกตกลงการจ้างเหมา 
37/2562 

24/05/2562 1 8,000.00 

  3 ใบสั่งซื้อ 38/2562 14/05/2562 3 450.00 

  4 สัญญาการยืมเงิน B00029/62 23/05/2562 30 15,100.00 

28. โครงการอบรมเยาวชนต้าย
ภัยแก้ไขปญัหายาเสพตดิและโรค
เอดส ์

1 15/2562 12/07/2562 2 16,375.00 

  2 14/2562 11/07/2562 3 2,500.00 

  3 - 26/07/2562 1 3,600.00 

  4 - 26/07/2562 1 13,000.00 
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29. โครงการสนับสนุน
งบประมาณโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ
ของ ศอ.ปส.จ.ชบ. 

1 62-03-00222-5610200-
00001 

11/01/2562 5 100,000.00 

30. โครงการ TO BE NUMBER 
ONE ปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในเยาวชน 

1 7/2562 23/01/2562 7 20,275.00 

  2 - 31/01/2562 1 3,600.00 

  3 - 31/01/2562 1 13,000.00 

  4 6/2562 23/01/2562 5 2,500.00 

31. โครงการส ารวจแนะน าสถาน
ประกอบการในเขตเทศบาลต าบล
นาจอมเทียน 

1 - 22/10/2561 10 16,800.00 

32. โครงการแกไ้ขปัญหาสุนัขและ
แมวจรจัด ในเขตเทศบาลต าบลนา
จอมเทียน 

1 7/2562 11/02/2562 4 25,900.00 

  2 8/2562 07/03/2562 3 23,400.00 

33. โครงการอบรมการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟ้ืน
คืนชีพข้ันพ้ืนฐาน 

1 ใบสั่งจ้าง 3/2562 12/12/2561 5 10,875.00 

  2 ใบสั่งซื้อ 2/2562 18/12/2561 2 1,430.00 

  3 - 20/12/2561 1 7,250.00 

  4 - 20/12/2561 1 7,200.00 

34. โครงการพัฒนาจติ ปฏิบัติ
ธรรมน าสุข 

1 624500252532030000015 24/01/2562 30 26,000.00 

  2 624500252532030000016 29/01/2562 30 300.00 

  3 624500252532030000017 29/01/2562 30 4,000.00 

  4 624500252532030000018 29/01/2562 30 2,878.00 

  5 624500252532030000019 29/01/2562 30 1,500.00 

  6 620300252532030000037 27/02/2562 30 57,820.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

35. โครงการจดัพิมพ์หนังสือ
รายงานกิจการผลงานของเทศบาล 

1 62-03-00111-5320100-
00019 

07/02/2562 233 32,000.00 

  
2 62-03-00111-5320100-
00022 

07/02/2562 233 32,000.00 

  3 62-03-00111-5320100- 07/02/2562 233 32,000.00 
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00030 

36. โครงการวันวิชาการ 1 CNTR-0214/62 19/03/2562 5 50,390.00 

  
2 62-45-00212-5320300-
00021 

19/03/2562 5 9,610.00 

37. โครงการฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา 

1 64-45-00212-5320300-
00016 

20/02/2562 3 2,400.00 

  
2 62-45-00212-5320300-
00017 

20/02/2562 3 450.00 

  
3 62-45-00212-520300-
00018 

20/02/2562 3 2,965.00 

  
4 62-45-00212-5320300-
00019 

08/03/2562 3 4,800.00 

  5 CNTR-0176/62 21/02/2562 6 27,000.00 

  6 B00020/62 21/02/2562 30 59,400.00 

  7 154/2562 22/02/2562 2 5,800.00 

  8 155/2562 22/02/2562 1 280.00 

38. โครงการจดัการแข่งกีาา
ชุมชนสัมพันธ์ 

1 CNTR-0411/62 28/08/2562 9 13,600.00 

  
2 62-45-00262-5320300-
00004 

28/08/2561 9 5,350.00 

  
3 62-45-00262-5320300-
00006 

28/08/2562 8 2,700.00 

  
4 62-45-00262-5320300-
00007 

28/08/2562 9 4,000.00 

  
5 62-45-00262-5320300-
00008 

29/08/2562 8 4,000.00 

  6  ฺB00041/62 05/09/2562 30 16,000.00 

  
7 62-03-00262-5320300-
00046 

06/09/2562 1 11,200.00 

39. โครงการออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ 

1 CNTR-0019/62 26/10/2561 5 26,060.00 

  
2 62-45-00262-5320300-
00002 

26/10/2561 3 2,100.00 

  3 51/2562 01/10/2561 61 6,600.00 

40. โครงการจดังานประเพณี 
ลอยกระทง 

1 CNTR-0059/62 15/11/2561 5 99,982.00 

  2 CNTR-0060/62 15/11/2561 7 77,000.00 
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  3 CNTR-0061/62 15/11/2561 7 30,000.00 

  4 CNTR-0062/62 15/11/2561 6 20,437.00 

  5 CNTR-0063/62 15/11/2561 7 10,000.00 

  6 CNTR-0064/62 15/11/2561 4 13,000.00 

  
7 62-45-00263-5320300-
00008 

15/11/2561 7 5,150.00 

  8 CNTR-0065/62 15/11/2561 7 66,000.00 

  9 CNTR-0067/62 15/11/2561 6 20,535.00 

  10 CNTR-0068/62 16/11/2561 6 25,000.00 

  11 CNTR-0069/62 15/11/2561 4 12,000.00 

  12 CNTR-0070/62 20/11/2561 2 417,300.00 

41. โครงการจดังานวันไหล
ท้องถิ่น 

1 62-45-00263-5320300-
00033 

10/04/2562 2 3,390.00 

  
2 62-45-00263-5320300-
00034 

11/04/2562 10 4,075.00 

  
3 64-45-00263-5320300-
00035 

10/04/2562 10 6,000.00 

  4 CNTR-0233/62 10/04/2562 7 18,725.00 

  5 CNTR-0235/62 10/04/2562 2 10,660.00 

  6 CNTR-0237/62 10/04/2562 10 10,000.00 

  7 CNTR-0238/62 10/04/2562 10 33,000.00 

  8 CNTR-0236/62 10/04/2562 10 12,000.00 

  9 CNTR-0234/62 10/04/2562 7 14,280.00 

  10 CNTR-0239/62 11/04/2562 2 16,169.00 

42. โครงการจดังานประเพณีแห่
เทียนพรรษา 

1 CNTR-0357/62 09/07/2562 6 30,000.00 

  2 CNTR-0355/62 09/07/2562 3 34,500.00 

  3 CNTR-0354/62 09/07/2562 3 14,000.00 

  
4 62-45-00263-5320300-
00041 

09/07/2562 6 8,400.00 

  
5 62-45-00263-5320300-
00042 

09/07/2562 3 5,350.00 

  
6 62-45-00263-5320300-
00043 

09/07/2562 3 600.00 

43. โครงการส่งเสริมวันส าคัญทาง 1 62-45-00263-5320300- 11/02/2562 4 5,400.00 
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ศาสนา 00023 

  
2 62-45-000263-5320300-
00024 

11/02/2562 4 3,002.00 

44. โครงการจดังานวันเด็ก
แห่งชาติ 

1 624500212532030000007 08/01/2562 4 4,000.00 

  2 CNTR-0123/62 08/01/2562 3 12,000.00 

  3 CNTR-0121/62 08/01/2562 2 40,000.00 

  4 CNTR-0124/62 08/01/2562 2 67,791.00 

  
5 62-45-00212-5320300-
00008 

08/01/2562 4 5,000.00 

  6 CNTR-0125/62 08/01/2562 3 17,976.00 

  
7 62-45-00212-5320300-
00009 

08/01/2562 4 6,500.00 

  
8 62-45-00212-5320300-
00010 

08/01/2562 3 7,670.00 

  9 CNTR-0120/62 08/01/2562 4 15,000.00 

  10 CNTR-0122/62 08/01/2562 3 50,000.00 

45. โครงการจดังานวันเทศบาล 1 ใบสั่งจ้าง 64/62 22/04/2562 3 180.00 

  2 ฎีกาที่ 268/62 24/04/2562 1 7,500.00 

  3 ใบสั่งซื้อ 63/62 22/04/2562 3 9,750.00 

  4 ฎีกาที่ 275/62 22/04/2562 3 9,000.00 

46. โครงการสนับสนุน
งบประมาณโครงการรับเสด็จพระ
บรมวงศานุวงศ์ 

1 62-03-00111-5610200-
00003 

14/11/2561 3 100,000.00 

47. โครงการสนับสนุน
งบประมาณโครงการประเพณีวิ่ง
ควายอ าเภอสัตหีบ 

1 62-03-00263-5610200-
00001 

12/10/2561 3 20,000.00 

48. โครงการสนับสนุน
งบประมาณโครงการจัดงานรัฐพิธี
ของอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุร ี

1 62-03-00111-5610200-
00002 

12/10/2561 3 20,000.00 

49. โครงการสนับสนุน
งบประมาณโครงการจัดงาน
นมัสการพระพุทธสิหิงค์งาน
ประเพณีสงกรานต์และงาน
ประจ าปีจังหวัดชลบุร ี

1 ฎีกาที่ 159/62 20/02/2562 6 170,000.00 

50. โครงการส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรมเด็กและเยาวชน (ค่าย
พุทธบุตร) 

1 CNTR-0134/62 10/01/2562 13 11,000.00 
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2 62-45-00212-5320300-
00012 

10/01/2562 4 5,437.00 

  
3 62-45-00212-5320300-
00013 

10/01/2562 13 3,550.00 

  
4 62-4500212-5320300-
00014 

10/01/2562 4 240.00 

  5 B00017/62 14/01/2562 30 129,400.00 

51. โครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการระดับภาคตะวันออกและ
ระดับประเทศ 

1 62-45-00212-5320300-
00023 

03/07/2562 6 7,000.00 

  
2 62-45-00212-5320300-
00024 

03/07/2562 5 2,010.00 

  
3 62-45-00212-5320300-
00025 

03/07/2562 1 4,023.00 

52. โครงกาจัดซื้อสื่อการเรียนการ
สอน วัสดุการศึกษา และเครื่อง
เล่นพัฒนาการเด็ก 

1 3/2562 16/08/2562 7 54,400.00 

53. โครงการส่งเสริมงานประเพณี
ท้องถิ่นจังหวัดชลบุร ี

1 CNTR-0080/62 13/12/2561 2 10,000.00 

  
2 62-45-00263-5320300-
00019 

13/12/2561 3 5,000.00 

  
3 62-45-00263-5320300-
00020 

13/12/2561 1 2,800.00 

  
4 62-45-00263-5320300-
00021 

13/12/2561 1 4,200.00 

  
5 62-45-00263-5320300-
00022 

13/12/2561 1 4,380.00 

54. โครงการปรับปรุงหลักสตูร
สถานศึกษา 

1 325/2562 09/09/2562 7 20,000.00 

55. โครงการสนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอน 

1 325/2562 09/09/2562 7 97,750.00 

56. โครงการสนับสนุนค่าหนังสือ
เรียน 

1 325/2562 09/09/2562 7 23,000.00 

57. โครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์
การเรยีน 

1 325/2562 09/09/2562 7 23,000.00 

58. โครงการสนับสนุนค่า
เครื่องแบบนักเรยีน 

1 325/2562 09/09/2562 7 34,500.00 

59. โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

1 325/2562 09/09/2562 7 49,450.00 
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60. โครงการสนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

1 3/2562 16/08/2562 7 54,400.00 

61. โครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์
การเรยีน 

1 325/2562 09/09/2562 7 23,000.00 

62. โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

1 325/2562 09/09/2562 7 49,450.00 

63. โครงการสนับสนุนการจดัหา
อาหารกลางวัน 

1 8/2562 01/10/2561 50 920,000.00 

  2 25/2562 01/10/2561 50 182,000.00 

  3 99/2561 02/01/2562 50 165,200.00 

  4 123/2562 02/01/2562 50 309,000.00 

  5 124/2562 02/01/2562 50 413,000.00 

  6 125/2562 02/01/2562 50 142,000.00 

  7 220/2562 16/05/2562 100 73,260.00 

  8 221/2562 16/05/2562 100 231,280.00 

  9 235/2562 16/05/2562 100 618,000.00 

  10 236/2562 16/05/2562 100 826,000.00 

  11 237/2562 16/05/2562 100 284,000.00 

64. โครงการสนับสนุนการจดัหา
อาหารเสริม (นม) 

1 CNTR-0108/62 27/12/2561 1 538,700.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

65. โครงการจดัหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ของกองสวัสดิการสังคม 

1 50/2562 12/03/2562 7 21,000.00 

  2 64/2562 03/05/2562 7 7,000.00 

  3 65/2562 03/05/2562 7 8,000.00 

  4 84/2562 09/07/2562 7 1,400.00 

  5 85/2562 10/07/2562 7 37,700.00 

  6 91/2562 07/08/2562 7 5,200.00 

66. โครงการจดัหาเครื่องมือ 
เครื่องใช้ของกองการศึกษา 

1 CNTR-0153/62 06/02/2562 30 56,500.00 

  2 CNTR-0150/62 06/02/2562 30 38,700.00 

67. โครงการจดัหาเครื่องมือ 
เครื่องใช้ของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

1 18/2562 14/02/2562 7 7,900.00 
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  2 19/2562 14/02/2562 7 15,800.00 

  3 49/2562 08/06/2562 5 700.00 

  4 50/2562 08/06/2562 5 700.00 

68. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาลและพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างในประเทศ 

1 เลขสัญญาจ้าง62-45-00111-
5320300-00005 

26/02/2562 3 450.00 

  
2 เลขสัญญาจ้าง 62-45-00111-
5320300-00006 

26/02/2562 3 4,500.00 

  3 เลขสัญญาจ้าง CNTR-013/62 26/02/2562 6 90,000.00 

  
4 เลขท่ีผู้เบิก 62-03-0111-
5320300-00019 

26/02/2562 3 9,425.00 

รวม 31,059,622.25 

 
2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ด าเนินการอยู่โดยที่การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลปูอนกลับ
เกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงานให้ลุล่วง  
ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์
หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน  เสียเวลาในการตรวจสอบ
ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรือ
ภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การ
ประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่า
แผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลที่
ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

    2.4 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ก าหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และแผนการด าเนินงาน  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ   
วัสดุอุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุด   
แก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน  ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนา
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ท้องถิ่นที่ดีสักเพียงใดก็ตาม  แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอก
ความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้   
   ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเปูาหมายหรือไม่  อย่างไร  ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” จะเป็น
เครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลมี  ดังนี้ 
2.5 แบบส าหรับการติดตาม และประเมินผล 
แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ค าชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท าการ
ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น    

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแบบแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น 

 
 

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์ฯและภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

 
 

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
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14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
ค าชี้แจง : แบบท่ี 3/๓  เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ             (๑) ชาย                         (๒) หญิง 

2. อายุ             (๑) ต่ ากว่า ๒๐ ปี              (๒) ๒๐-๓๐ ปี                       (๓) ๓๑-๔๐ ป ี

           (๔) ๔๑-๕๐ ปี                  (๕) ๕๑-๖๐ ปี                        (๖) มากว่า ๖๐ ปี 

๓. การศึกษา      (๑) ประถมศึกษา               (๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า     (๓) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
                                                                                                                 

           (๔) ปริญญาตรี                 (๕) สูงกว่าปริญญาตรี              (๖) อ่ืน ๆ     

๔. อาชีพหลัก     (๑) รับราชการ                  (๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ            (๓) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 

           (๔) รับจ้าง                      (๕) นักเรียนนักศึกษา               (๖) เกษตรกร 

           (๗) อ่ืน ๆ (ระบุ)....................................................... .................................. 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
  1. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด      

ความพึงพอใจ พอใจ
มาก 

พอใจ ไม่พอใจ 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

   

4. การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ    
๕. ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา    
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
 



59 

 

ส่วนที่ 3  
  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

 
ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์     
           ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลนาจอมเทียน  เมื่อวันที่  20  พฤศจิกายน   2562  
เป็นดังนี้ 
 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ร้อยละของ 

คะแนนเต็ม 
1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
20 17 85 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 12 80 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย       ( 65 คะแนน )   85 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลมดแด 10 8  
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต

จังหวัด 
10 108  

 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 108  
 3.4 วิสัยทัศน์ 5 55  
 3.5 กลยุทธ์ 5 55  
 3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 4  
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 4  
 3.8 แผนงาน 5 4  
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 4  
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 5  
 รวมคะแนน 100 84 84 
 
พบว่าประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การวิเคราะห์ 
สภาวการณ์และศักยภาพ และยุทธศาสตร์ ได้คะแนนสูงสุด 17 / 12 / 55 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84 
ของคะแนนในทุกประเด็น และคิดเป็นร้อยละ 84 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
ทั้งนี้ การก าหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลนาจอมเทียนมีการน าข้อมูลสภาพทั่วไป และ 
ข้อมูลพ้ืนฐาน น ามาวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน 
ในพ้ืนที่ ซึ่งครอบคลุมในการใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลนาจอมเทียนเพ่ือ 
น าไปสู่การจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างถูกต้องครบถ้วน 
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2.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ความเห็นของ 
คณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลแผน 

๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของ
หมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ
ภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลกัษณะของแหล่งน้ า 
ลักษณะของปุาไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง 
เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้งฯลฯ 

 
๒๐ 
(๓) 

 
 
3 

ข้อมูลครบถ้วน เป็นปัจจุบนั 

 (๒) ข้อมูลเก่ียวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น 
ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุและ
จ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒) 2 ข้อมูลครบถ้วน เป็นปัจจุบนั 

 (๓) ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงค์เคราะห์ฯลฯ 

(๒) 1 ข้อมูลครบถ้วน เป็นปัจจุบนั 

 (๔) ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การ
คมนาคมขนสง่ การไฟฟาู การประปา โทรศัพท์ฯลฯ 

(๒) 1 ข้อมูลครบถ้วน เป็นปัจจุบนั 

 (๕) ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร 
การประมง การประศสุัตว์ การบริการ การ
ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ
แรงงาน ฯลฯ  

(๒) 2 ข้อมูลครบถ้วน เป็นปัจจุบนั 

 (๖) ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
เช่น การนบัถือศาสนาประเพณแีละงานประจ าปี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สนิค้าพื้นเมืองและ
ของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒) 2 ข้อมูลครบถ้วน เป็นปัจจุบนั 

 (๗) ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ปุา
ไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) 2 ข้อมูลครบถ้วน เป็นปัจจุบนั 

 (๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) 1 ข้อมูลครบถ้วน เป็นปัจจุบนั 

 (๙) การประชุมประชาคมท้องถิน่ รูปแบบ วิธีการ 
และการด าเนนิการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้
กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู ้เพื่อแก้ไขปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

(๓) 3 มีการจัดประชุมประชาคมใน
ระดับหมู่บ้าน/ต าบล ครบทุก พื้น 
ที่ โดยผู้เข้าร่วมประชุมครบตาม
สัดส่วนการประชุมที่ก าหนดและ
ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมตัดสินใจร่วมตรวจ    
สอบร่วม รับประโยชน ์ร่วมแก้ไข
ปัญหาอย่างแท้จริง 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได ้

ความเห็นของ 
คณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลแผน 

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยทุธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน รวมถึงความ
เชื่องโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

15 
(3) 

12 
2 

มีการเชื่อมโยงกันของ 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. กับ 
ยุทธศาสตร์ระดบัมหภาค 

 (๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะและการบังคับใชผ้ลของการบังคับใช้ 
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3) 2 เทศบาลด าเนินการ 
ออกใบอนุญาตปลูกสร้าง 
ต่อเติม รื้อถอนอาคาร ท าให้ 
การก่อสร้างได้มาตรฐาน 
ปลอดภัย มั่นคง แข็งแรง 

 (๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน 
การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นตน้ 

 (2) 1 มีการน าข้อมูลจาก 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
เพื่อประกอบการวิเคราะห ์
อย่างรอบด้าน 

 (๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุม่ต่างๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นตน้ 

(2) 2 มีการน าข้อมูลจาก 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
เพื่อประกอบการวิเคราะห ์
อย่างรอบด้าน 

 (๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พืน้ที่สีเขียว 
ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือ
สิ่งที่เกิดขึ้น การประดษิฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและ
การพัฒนา 

(2) 2 มีการน าข้อมูลจาก 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
เพื่อประกอบการวิเคราะห ์
อย่างรอบด้าน 

 (๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพือ่ประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจบุันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถ่ิน ดว้ยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ -
Strength  (จุดแข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน) O-
Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

(3) 2 มีการวิเคราะห์ศักยภาพ 
ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การบริหารจัดการ 
และด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง 
ครบถ้วน 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได ้

ความเห็นของ 
คณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลแผน 

๓. ยุทธศาสตร ์
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน ประเดน็ปัญหา
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่
สอด 
คล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐแผนยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand ๔.๐  

๖5 
(๑๐) 

55 ตรวจสอบการความ 
เชื่อมโยงของยุทธศาสตร ์
ของ อปท. ตามแบบ ยท.01 
มีความเชื่อมโยง สอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ระดับมหาภาค 
น าไปสู่การก าหนด 
เปูาประสงค ์กลยุทธ์ 
แผนงาน ผลผลติ/โครงการ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางการ 
พัฒนาพื้นที ่

๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเชื่องโยงกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐแผนยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และ Thailand ๔.๐ 

(๑๐) 8 ตรวจสอบการความ 
เชื่อมโยงของยุทธศาสตร ์
ของ อปท. ในเขตจังหวัด 
ตามแบบ ยท.01 มีความ 
เชื่อมโยง สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ระดบัมหภาค 

๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่ม
จังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดนิ 
นโยบาย/ยทุธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยทุธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐) 8 ตรวจสอบการความ 
เชื่อมโยงของยุทธศาสตร ์
จังหวัด ตาม 
แบบ ยท.01 มีความ 
เชื่อมโยง สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ระดบัมหภาค 

๓.๔ วิสัยทัศน ์
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมลีักษณะแสดงสถานภาพ
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอ้งการ
จะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น และสัมพนัธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(๕) 5 วิสัยทัศน์ของเทศบาล แสดงออก 
ถึงความต้องการที่จะบรรล ุ
ถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและ 
ศักยภาพของท้องถ่ิน และม ี
ความสัมพันธ์กับโครงการ 
พัฒนาท้องถิ่น 

๓.๕ กลยุทธ์ 
 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจ
หรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งทีจ่ะด าเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์นัน้ 
 

(๕) 5 เทศบาลมีการก าหนด 
กลยุทธ์เพื่อน าไปสู่การบรรล ุ
วิสัยทัศน์อย่างชัดเจน 
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๓.๖ เปูาประสงค์ของแต่
ละ 
ประเด็นกลยุทธ ์

เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี
ความสอดคล้องและสนบัสนุนตอ่กล
ยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึง่สิ่งใดที่
ชัดเจน 
 

(๕) 4 เปูาประสงค์ของเทศบาล มี 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ที ่
ก าหนดอย่างชดัเจน 

๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิด
จากศักยภาพของพื้นที่จริง ทีจ่ะน าไปสู่
ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕) 4 มีการก าหนดจุดยืนทาง 
ยุทธศาสตร ์ที่จะน าไปสู ่
ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร ์
อย่างชัดเจน 

๓.๘ แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
ในอนาคต ก าหนดจดุมุ่งหมายในเร่ือง
ใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก
เปูาประสงค์ ตัวชีว้ัด ค่าเปาูหมาย กล
ยุทธ์ จุดยืนทางยทุธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชดัเจน 
น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาทอ้งถ่ินใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี โดยระบแุผนงาน
และความเชื่องโยงดังกลา่ว 

(๕) 4 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
ในอนาคตของเทศบาล มี 
ความชัดเจนและเชื่อมโยง 
กับ เปูาประสงค ์ตัวชี้วัด ค่า 
เปูาหมาย กลยุทธ์ น าไปสู ่
การจัดท าโครงการพฒันา 
ท้องถิ่นในแผนพฒันา 
ท้องถิ่น 

๓.๙ ความเชื่องโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

ความเชื่องโยงองค์รวมทีน่ าไปสูก่าร
พัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการ
จากแผนยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ป ี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนา
ภาค/แผนพฒันากลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(๕) 4  
มีความเชื่อมโยงในภาพรวม 
ของยุทธศาสตร ์อปท.กับ 
ยุทธศาสตร์ระดบัมหาภาคม ี
ความเชื่อมโยง ชัดเจน 

3.10 ผลผลิต/โครงการ 
 

ผลผลติ/โครงการ เป็นผลผลิตทีเ่ป็นชุด
หรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรือ
อันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน 
เป็นต้น เพื่อน าไปสู่การจัดท าโครงการ
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพฒันาท้องถิ่น
สี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

(๕) 5 ผลผลติ/โครงการ มีการ 
ก าหนดเป็นชุดอันหนึ่งอัน 
เดียว น าไปสู่การจัดท า 
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิน่ 
อย่างถูกต้องและครบถ้วน 

 

รวมคะแนน ๑๐๐ 84  
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ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ   
            องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน คะแนนทีไ่ด ้ คิดเป็นร้อยละ 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 9 90 
2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏบิัติใน 

เชิงปริมาณ 
10 7 70 

3 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏบิัติใน 
เชิงคุณภาพ 

10 7 70 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 9 90 
5 โครงการพัฒนา ประกอบด้วย  ( 60 คะแนน)  ( 56 คะแนน) 81 

 5.1 ความชดัเจนของชื่อโครงการ 5 5  
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 4  
 5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชดัเจนน าไปสู่

การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
5 4  

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 
ปี 

5 4  

 5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

5 4  

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 4  
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยทุธศาสตร์จังหวัด 5 4  
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้าง

ให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
5 4  

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) 

5 3  

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

5 4  

 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดวา่จะได้รับ 

5 4  

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 5  
 รวม 100 81 81 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๑. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis 
/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐ 9 

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบตัิในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใชว้ัดผลในเชิงปริมาณ
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิต
นั่นเองว่าเปน็ไปตามที่ตั้งเปาูหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่
ด าเนินการจริงตามทีไ่ด้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไมส่ามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไรสามารถอธิบายไดต้ามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าที่ทีไ่ด้ก าหนดไว ้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐ 9 

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบตัิในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธผิลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนนิการในพื้นที่นัน้ๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหนา้ที่
หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ด าเนินการตา่งๆ มสีภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวตัถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธผิล(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาด าเนนิการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)  
 

๑๐ 9 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติ
ต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มพีื้นที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  
 
 
 

๑๐ 10 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
เป็นโครงการที่มีวัตถปุระสงคส์นองต่อแผนยุทธศาสตร์การพฒันา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนนิการเพื่อให้การพัฒนา
บรรลุตามวิสยัทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ 
ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจ
ได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

5 

๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 

มีวัตถุประสงคช์ัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกบัความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง
กับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชดัเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
 

(๕) 5 

๕.๓ เปูาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตัง้
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เปูาหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเปาูหมายคือ
อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเปูาหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน 
เร่ิมต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเปูาหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเปูาหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใคร
คือกลุ่มเปูาหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเปูาหมายรอง 

(๕) 4 

๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ป ี
 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสรา้ง
ความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ
คน (๔) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกนัทาง
สังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวีิตที่เปน็มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยนื 
 

(๕) 5 

๕.๕ เปูาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิ
 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบบัที่ ๑๒ โดย (๑) ยดึหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(๒) ยึดคนเปน็ศูนย์กลางพฒันา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเปูาหมายอนาคตประเทศไทย 
๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสูป่ฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
จริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสูผ่ลสมัฤทธิ์ที่เป็นเปาูหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกบัดักรายไดป้านกลางสู่รายไดสู้ง  (๒) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวัยอยา่งมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม 
(๔) การรองรับการเชื่องโยงภูมภิาคและความเปน็เมือง (๕) การ
สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยา่งเป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

(๕) 5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เชน่ (๑) เปลีย่นจากการ
ผลิตสนิค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สนิค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วน
เทคโนโลยี ความคิดสรา้งสรรคแ์ละนวัตกรรม (๓) เปลีย่นจากการ
เน้นภาคการผลิตสนิค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวตักรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอด
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยชีีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) 5 

๕.๗ โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจงัหวัดที่ได้ก าเนิดขึน้ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึง่ไม่สามารถ
แยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพฒันา
ท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมตอ่หรือเดินทางไปด้วยกันกบั
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบนั 

(๕) 5 

๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมัน่คง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนด าเนนิการเองหรือร่วมด าเนินการ เปน็โครงการต่อยอด
และขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืน ซึ่งมลีักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยนื เปน็
ท้องถิ่นที่พัฒนาแลว้ด้วยการพฒันาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

(๕) 5 

๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณโครงการพฒันาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ 
ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (๑)ความประหยัด 
(Economy)  (๒)ความมีประสทิธิภาพ (Efficiency)  
(๓)ความมีประสิทธผิล (Effectiveness)  (๔)ความเหลื่อมล้ าใน
การพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่ความยุติธรรม (Equity) 
(๕)ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) 3 

๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 
 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่อง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิง
ประจักษ์ 

(๕) 4 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสทิธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสทิธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดข้ึนสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕) 5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑)มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒)วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓)ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ 
(๔)เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง  
(๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕) 5 

รวมคะแนน 100 93 
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     3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ยุทธศาสตร ์ โครงการ/

งบประมาณ 
ตามแผน 

จ านวนโครงการที่น ามา
ด าเนินการในเทศบัญญัติ 

จ านวนโครงการที่ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่ยกเลิก 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

ร้อยละ จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

ร้อยละ จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

ร้อยละ จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

ร้อยละ จ านวนเงิน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว  

16 19,971,000 12 4.42 19,471,000 4 2.90 4,616,110 3 
2.1
7 

10,266,00
0 

4 2.90 4,800,000 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวด ล้อม
และการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ  

32 
34,750,00

0 
25 9.23 40,030,000 16 11.59 18,238,729 0 0 - 8 5.80 1,590,000 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิต  

37 
10,440,00

0 
25 9.23 4,047,960 14 10.14 640,351 12 8.70 2,529,000 5 3.62 463,960 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  81 
29,696,47

2 
52 19.19 16,629,424 30 21.74 7,259,457 4 2.90 2,498,000 8 5.80 895,800 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการ  

68 
21,562,80

0 
10 3.7 1,930,000 4 2.90 304,975 2 1.45 130,000 12 8.70 500,000 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม  31 
69,443,00

0 
10 3.7 39,930,000 2 1.45 1,830,000 8 5.80 38,100,000 - - - 

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 6 495,000 4 1.48 420,000 0 0 0 0 0 0 4 2.90 420,000 

รวม 271 
186,358,27

2 
138 50.95 122,458,384 68 36.23 31,059,622 29 

21.0
2 

53,523,000 41 29.72 7,949,760 
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4. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
 

จากรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาล
ต าบลนาจอมเทียน เทศบาลให้หน่วยงานใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้
มีการประเมินความพึงพอใจ ผลการส ารวจความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 95.02  ท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพใน
การด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

 5. ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประชาคม ยังมีน้อยไม่สามารถสะท้อนปัญหา ความต้องการของ 
คนส่วนใหญ่ได ้
  2. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) มีจ านวนมาก               
แต่งบประมาณมีจ านวนจ ากัด จึงไม่สามารถด าเนินการได้หมดตามแผนฯ  
  3. ผู้เข้าร่วมประชาคมยังไม่เข้าใจในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่จะน ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องภิ่น 
ยังมีการเสนอโครงการที่ยังไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วนเท่าท่ีควร ท าให้โครงการที่ถูกเสนอมามีจ านวนมากกว่า 
งบประมาณในการด าเนินการ 
  4. งบประมาณในการบริหารและพัฒนามีจ านวนจ ากัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาและทันต่อความ 
ต้องการของประชาชน จึงท าให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า และไม่ได้รับ 
ประโยชน์จากการร่วมท าประชาคมเพ่ือเสนอโครงการเท่าที่ควร 
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ส่วนที่ 4   
  

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมการติดตามประเมินผลส าเร็จตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีพ.ศ 
2562  

1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  
1) จ านวนโครงการในแผนพัฒนาทั้งสิ้น   16   โครงการ 
2) จ านวนโครงการที่น ามาด าเนินการในเทศบัญญัติ จ านวน    12   โครงการ 
3) จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ    4     โครงการ 
4) จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ   จ านวน   3    โครงการ 
5) จ านวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณแล้วแต่ไม่ได้ด าเนินการ    4    โครงการ 
 คิดเป็นร้อยละ  43.75 
1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ 
1) จ านวนโครงการในแผนพัฒนาทั้งสิ้น   32   โครงการ 
2) จ านวนโครงการที่น ามาด าเนินการในเทศบัญญัติ จ านวน    25   โครงการ 
3) จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ     16    โครงการ 
4) จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ   -   โครงการ 
5) จ านวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณแล้วแต่ไม่ได้ด าเนินการ    8  โครงการ 
 คิดเป็นร้อยละ  50 
1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
1) จ านวนโครงการในแผนพัฒนาทั้งสิ้น   37   โครงการ 
2) จ านวนโครงการที่น ามาด าเนินการในเทศบัญญัติ จ านวน    25   โครงการ 
3) จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ    14     โครงการ 
4) จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ   12   โครงการ 
5) จ านวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณแล้วแต่ไม่ได้ด าเนินการ    5    โครงการ 
 คิดเป็นร้อยละ  70.27 
1.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา  
1) จ านวนโครงการในแผนพัฒนาทั้งสิ้น   81   โครงการ 
2) จ านวนโครงการที่น ามาด าเนินการในเทศบัญญัติ จ านวน    52   โครงการ 
3) จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ    30     โครงการ 
4) จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ   4    โครงการ 
5) จ านวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณแล้วแต่ไม่ได้ด าเนินการ   8     โครงการ 
 คิดเป็นร้อยละ  41.98 
1.1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
1) จ านวนโครงการในแผนพัฒนาทั้งสิ้น   64   โครงการ 
2) จ านวนโครงการที่น ามาด าเนินการในเทศบัญญัติ จ านวน   20   โครงการ 



72 

 

3) จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ     15    โครงการ 
4) จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ   -    โครงการ 
5) จ านวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณแล้วแต่ไม่ได้ด าเนินการ     5   โครงการ 
 คิดเป็นร้อยละ  23.44 
1.1.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านคมนาคม 
1) จ านวนโครงการในแผนพัฒนาทั้งสิ้น   31   โครงการ 
2) จ านวนโครงการที่น ามาด าเนินการในเทศบัญญัติ จ านวน    10   โครงการ 
3) จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ   2      โครงการ 
4) จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ   8    โครงการ 
5) จ านวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณแล้วแต่ไม่ได้ด าเนินการ    -    โครงการ 
 คิดเป็นร้อยละ  32.25 
1.1.7 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1) จ านวนโครงการในแผนพัฒนาทั้งสิ้น   6   โครงการ 
2) จ านวนโครงการที่น ามาด าเนินการในเทศบัญญัติ จ านวน    4   โครงการ 
3) จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ    0     โครงการ 
4) จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ   0   โครงการ 
5) จ านวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณแล้วแต่ไม่ได้ด าเนินการ    4    โครงการ 
 คิดเป็นร้อยละ  0 

1.2 ความส าเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
1.2.1 เปูาหมายจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ และกลุ่มเปูาหมาย มีผลของการด าเนินการโดยผู้เข้าร่วม

โครงการตรงตามกลุ่มเปาูหมายและจ านวนครบถ้วนตามท่ีก าหนด 
1.2.2 เปูาหมายจ านวนหมู่บ้าน จ านวนโรงเรียน จ านวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ด าเนินการตามโครงการ 

ครบตามเปาูหมายที่ก าหนดไว้ 
1.2.3 เปูาหมายกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ เช่นกลุ่มผู้สูงอายุ 

ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ 
1.2.4เปูาหมายด้านสิ่งปลูกสร้าง จ านวนแห่งที่ด าเนินการ เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ 
1.2.5 เปูาหมายด้านสถานที่ด าเนินการโครงการ เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
2.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
1) เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน 
2) ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  และอาจเกิดความเบื่อ

หน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากข้ึน 
3) ปัญหาความต้องการของชุมชนอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบ

กฎหมายและงบประมาณท่ีมีจ ากัดและบางเรื่องอาจท าไม่ได้ 
 
 



73 

 

2.2 ข้อสังเกต /ข้อเสนอแนะ  
1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน 
2) การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจ าปีกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย และการน าแผนงาน/

โครงการไปสู่การปฏิบัติ ควรจะมีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของจ านวนโครงการ และงบประมาณมากกว่าที่
ผ่านมา  เพื่อให้การด าเนินพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเปูาหมาย 

3) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 

4) หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการด าเนินโครงการ และการติดตามประเมินผล
โครงการ อย่างน้อยเพ่ือให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินโครงการนั้น ว่าควรจะด าเนินการต่อไป
หรือไม่ หรือต้องปรับปรุงอะไรบ้างในการด าเนินโครงการครั้งต่อไป   

   2.3 ผลจากการพัฒนา  
 จากผลการด าเนินโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆของเทศบาลต าบลนาจอมเทียน สามารถ

ก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะแก่ประชาชนและชุมชน คือ เกิดความเชื่อมโยงในด้านการพัฒนาที่ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและสนับสนุนให้ประชาชนในพ้ืนที่มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ทันสมัยเพ่ิมขึ้น รวมทั้งสมารถรองรับ
ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในเขตเทศบาลได้เป็นอย่างดี เพราะมีการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์
แหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความสวยงามได้มาตรฐาน ประชาชนในพ้ืนที่มีรายได้เพ่ิมขึ้น สร้างระบบการเฝูาระวังภัย
ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นต้น งานพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม มีการประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐและ
เอกชน สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ส่งผลให้
ประชาชน เยาวชน เกิดความรัก ความหวงแหนช่วยกันดูแล บ ารุง รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ร่วมกันอย่างมีดุลยภาพมากยิ่งขึ้น  สามารถสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน/ชุมชนได้เป็นอย่างดี 
ตลอดจนสามารถสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เช่น การจัดให้มีศูนย์บริการสาธารณสุข เครื่องมือแพทย์และ
แพทย์มาบริการประชาชนท าให้มีเครื่องมือเครื่องใช้และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน รองรับการ
ใช้บริการทางด้านสุขภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการอบรมประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้  ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปูองกัน และควบคุมโรคต่างๆ ให้แก่ประชาชนท าให้ประชาชนในพ้ืนที่มีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถดูแลปูองกันตนเองจากโรคภัยต่างๆ เบื้องต้นได้ ส่งผลให้สุขภาพอนามัยของประชาชนแข็งแรงไม่มีโรคภัย
ไข้เจ็บน าไปสู่การพัฒนา ตลอดจนได้รับบริการสาธารณูปโภคด้านน้ าประปา ไฟฟูาสาธารณะอย่างทั่วถึ ง 
ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชน 
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