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ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓  (๕) ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลนาตาล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้ จะ
สามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
ได ้และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด  
 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล 

        ธันวาคม  ๒๕๖๓ 
 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที ่๑ 
บทนำ 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็น อย่างยิ่ง 
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่   รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  องค์การบริหารส่วนตำบล
นาตาล ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน จึงจำเป็นที่
จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้าน
ต่างๆ เพ่ือใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย ทั้งนี ้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กำหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนการดำเนินงาน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ 
อุปกรณ์ และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดี
สักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดข้ึนได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงาน
ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซ่ึง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” จะ
เป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน  

 

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่

ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลย้อนกลับ
เกี่ยวกับการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กาลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน ให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์
หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลา ในการตรวจสอบ
ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเปา้หมายที่ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กาลังดำเนินการหรือภายหลัง
ที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผล
แผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้
ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการ
ติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนาไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
 
 
 
 



๒ 

๒. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาลใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน

ได้หลายแนวทาง ดังนี้  
๒.๑ จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล สามารถพิจารณาจากการติดตามและ

ประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชนหรือไม่  

๒.๒ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของ
ส่วนต่างๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่  

๒.๓ เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทางานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผล
ต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัด
ที่กำหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ  

 

๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  
๓.๑ เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ

สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  
๓.๒ เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  
๓.๓ เพ่ือรู้ถงึความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาลและแก้ไขได้

ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น  
๓.๔ เพ่ือใช้เป็นข้อแนะนาผู้บริหารในการจัดทาแผนพัฒนาปีต่อไป  
 

๔. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  
๔.๑ กรอบในการติดตามและประเมินผล  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล จะต้องดำเนินการตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังนี้  
๑. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ข้อ ๒๙ ดังนี้  
(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ ดังนี้  

(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนทราบในพื้นที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 



๓ 
 

๕. ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
๕.๑ ระเบียบท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล  

ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตามดังนี้  
(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ โดยมีภาคประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม  
  (๒) การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th) และ การติดตามและประเมินผล
ด้วยระบบ e-laas (www.dla.go.th)  
๕.๒ วิธีการในการติดตามและประเมินผล  

วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีวิธีการดังนี้  
(๑) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖๕)  
(๒) ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลมีระยะ ๑๒ เดือน ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
(๓) ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดาเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดใน

พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่  
(๔) สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา   
(๕) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล  

๖. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล  
๖.๑ นางเพชรา   แก้วดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ประธานกรรมการ  
๖.๒ นางสาวพาดี   กุลสอนนาน สมาชิกสภา อบต. กรรมการ  
๖.๓ นางเพ็ญศรี   เหล่าหว้าน สมาชิกสภา อบต. กรรมการ  
๖.๔ นายอรพิน    มุงคุณ  สมาชิกสภา อบต.  กรรมการ  
๖.๕ นายวิชาญ    มุงคุณ  ผู้แทนประชาคม  กรรมการ 
๖.๖ นายสังคม   วงศ์อินทร์อยู่ ผู้แทนประชาคม  กรรมการ  
๖.๗ นายโชคชัย  โพธิน ี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กรรมการ  
๖.๘ นางสุภาวดี   ใยวังหน้า ครู กศน.ตำบลนาตาล กรรมการ  
๖.๙ นางสาวสุกัญญา   อ่อนจงไกร รองปลัด อบต.  กรรมการ  
๖.๑๐ นางพงพิศ   ขาวประภา ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๖.๑๑  นายกนกธรรศ   ใยลีอ่าง ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

 
 
 
 
 



๔ 
 

๗. คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล  
๗.๑ นางสาวบัณฑิตา   ไชยวังราช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ ประธานอนุกรรมการ  
๗.๒ นางสาวจินตหรา   กุลสอนนาน  คนงานทั่วไป           อนุกรรมการ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที ่๒ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (mission) การพัฒนาท้องถิ่น 
วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล 
“ คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  บนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง มีส่วนร่วมในการพัฒนา ทั้งในด้านสาธารณูปโภคข้ัน
พ้ืนฐานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ”  
 

พันธกิจของการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล (Mission)  
 ๑. จัดให้มีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 ๒. ให้มีน้ำเพ่ือการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตรอย่างเพียงพอ 
 ๓. ให้มีการบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ 
 ๔. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
 ๕.  ส่งเสริม  สนับสนุนการศึกษา  ศาสนา ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันดีของตำบล 
 ๖.  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
 ๗.  คุ้มครอง  ดูแล  และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๘.  พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตำบล 
 ๙.  ส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
 ๑๐. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตำบล  
 ๑๑. พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  
 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  (Goals) 
 หมายถึง  การระบุสภาพการณ์ให้สำเร็จ  (ทำเพ่ือให้เกิดอะไร  ถึงจะบรรลุวิสัยทัศน์)  องค์การบริหารส่วน
ตำบลนาตาล  ได้กำหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาไว้ดังนี้ 

๑. เพ่ือให้ตำบลนาตาลเป็นเมืองน่าอยู่ มีสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานที่ครอบคลุมทั่วถึง    
๒. มีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมและมีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวัน 

  ๓.  ประชาชนในตำบลทุกกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมน่าอยู่ 
  ๔.  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
  ๕.  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ภูมิปัญญา ประเพณี  วัฒนธรรมของอัน
ดีของตำบล 
  ๖.  ชุมชนมีความเข้มแข็ง  ร่วมคิด  ร่วมทำ  และแก้ไขปัญหาภายในชุมชนของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 
  ๗. แหล่งท่องเที่ยว แหล่งโบราณวัตถุภายในตำบลนาตาลได้รับการพัฒนาและฟ้ืนฟู 
  ๘. ทรัพยากรธรรมชาติภายในตำบลนาตาลได้รับการอนุรักษ์  ฟื้นฟู 
  ๙. ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี พึ่งพาตนเองได้ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 



๖ 
 

    ๑๐. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรเป็นไปอย่างถูกต้อง  รวดเร็ว  สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างตรงตามวัตถุประสงค์ 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาลได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไว้ ๑๑ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ด้านการบริหารทั่วไป 
 ๑.๑  แผนงาน บริหารทั่วไป 
  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ด้านรักษาความสงบ 
 ๒.๑  แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
 ๒.๒  แผนงาน งบกลาง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ด้านการศึกษา 
 ๓.๑  แผนงาน การศึกษา 
  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ด้านสาธารณสุข 
 ๔.๑  แผนงาน สาธารณสุข 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ด้านสังคมสงเคราะห์ 
 ๕.๑  แผนงาน  งบกลาง 
 ๕.๒  แผนงาน  สังคมสงเคราะห์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ด้านเคหะและชุมชน 
 ๖.๑  แผนงาน  เคหะและชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗  ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการส่งเสริมอาชีพ 
 ๗.๑  แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘  ด้านการศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว 
 ๘.๑  แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๙  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
 ๙.๑  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐  ด้านการเกษตร 
 ๑๐.๑  แผนงาน  การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๑  ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๑๑.๑  แผนงาน  การพัฒนางานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลฯ 
 
 



ส่วนที ่๓ 
การติดตามและประเมนิผลการพัฒนา 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ได้ดำเนินการเพ่ือติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลนาตาล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   โดยเก็บ
ข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผล
การดาเนินงานต่อผู้บริหาร และนามาสรุปเป็นภาพรวมของการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล 
ดังนี้  
 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑. ชื่อ  องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล  อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 
๒. รายงานผลการดำเนินงานระยะเวลา ๑๒  เดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่ ๒  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี ( พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) 

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปีที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ ปีที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ ปีที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ ปีที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวม 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการบริหาร
ทั่วไป 

๑๓ ๑.๙๒๐,๐๐๐ ๑๐ ๑,๔๘๐,๐๐๐ ๑๕ ๒,๔๒๐,๐๐๐ ๑๕ ๒,๔๒๐,๐๐๐ ๕๓ ๘,๒๔๐,๐๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านรักษาความ
สงบ 

๖ ๖๖๐,๐๐๐ ๗ ๘๕๐,๐๐๐ ๔ ๕๓๐,๐๐๐ ๕ ๕๓๐,๐๐๐ ๒๒ ๒,๕๗๐,๐๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา 
 

๑๔ ๙,๙๔๘,๓๒๐ ๑๒ ๔,๙๑๐,๙๒๐ ๑๗ ๑๐,๐๕๘,๓๒๐ ๑๙ ๑๐,๑๑๘,๓๒๐ ๖๒ ๓๕,๐๓๕,๘๘๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านสาธารณสขุ 
 

๕ ๓๓๕,๐๐๐ ๓ ๒๘๐,๐๐๐ ๑๐ ๔๒๐,๐๐๐ ๙ ๔๒๐,๐๐๐ ๒๗ ๑,๔๕๕,๐๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสังคม
สงเคราะห์ 

๗ ๖,๓๔๙,๖๐๐๐ ๔ ๗,๘๒๙,๖๐๐ ๗ ๖,๓๔๙,๖๐๐ ๘ ๖,๓๔๙,๖๐๐ ๒๖ ๒๖,๘๗๘,๔๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านเคหะและ
ชุมชน 

๕ ๘๗๗,๒๐๐ ๔ ๖๐๐,๐๐๐ ๓ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๔ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑๖ ๔,๒๗๗,๒๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน 

๗ ๘๙๐,๐๐๐ ๔ ๗๐,๐๐๐ ๘ ๙๔๐,๐๐๐ ๑๐ ๙๙๐,๐๐๐ ๒๙ ๒,๘๙๐,๐๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

๘ ๖๓๕,๐๐๐ ๙ ๔๖๖,๐๐๐ ๗ ๑,๑๓๕,๐๐๐ ๗ ๑,๕๕๕,๐๐๐ ๓๑ ๓,๘๗๑,๐๐๐ 

 



 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปีที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ ปีที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ ปีที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ ปีที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวม 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๙  ดา้นโครงสร้าง
พื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๒๓ ๔,๖๗๗,๘๐๐ ๖ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๕ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๗ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ ๔๑ ๒๐,๖๗๗,๘๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ด้านการเกษตร 
 

๕ ๗๗๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๗ ๙๗๐,๐๐๐ ๘ ๖,๙๗๐,๐๐๐ ๒๑ ๘,๗๓๐,๐๐๐ 

ยุทธศาสตร์ ๑๑  ด้านการบริหาร
จัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

๑ ๓๐,๐๐๐ - - ๒ ๑๓๐,๐๐๐ ๓ ๒,๑๓๐,๐๐๐ ๖ ๒,๒๙๐,๐๐๐ 

รวม ๙๔ ๒๗,๐๙๒,๙๒๐ ๖๐ ๑๗,๗๐๖,๕๒๐ ๘๕ ๒๖,๒๕๒,๙๒๐ ๙๕ ๔๕,๙๘๒,๙๒๐ ๓๓๔ ๑๑๖,๙๑๕,๒๘๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๔.  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

 
 

ยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

จำนวนโครงการที่อยู่
ระหว่างดำเนินการ 

จำนวนโครงการที่ยัง
ไม่ได้ดำเนินการ 

จำนวนโครงการที่มีการ
ยกเลิก 

จำนวนโครงการทั้งหมด 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการบริหารทั่วไป ๗ ๑๑.๖๗  -  - ๓ ๕.๐๐ - - ๑๐ ๑๖.๖๗ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านรักษาความสงบ  ๔ ๖.๖๗ - - ๑ ๑.๖๗ ๒ ๓.๓๓ ๗ ๑๑.๖๗ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา ๑๒ ๒๐.๐๐ - -  -  - - - ๑๒ ๒๐.๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านสาธารณสขุ ๓ ๕.๐๐ - - - - - - ๓ ๕.๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสังคมสงเคราะห์ ๔ ๖.๖๗ - - - - - - ๔ ๖.๖๗ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านเคหะและชุมชน ๔ ๖.๖๗ - - - - - - ๔ ๖.๖๗ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

๓ ๕.๐๐  - - ๑ ๑.๖๗ - - ๔ ๖.๖๗ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการศาสนาวัฒนธรรม
และนนัทนาการ 

๖ ๑๐.๐๐ - - ๓ ๕.๐๐ - - ๙ ๑๕.๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๙  ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 

๕ ๘.๓๓ - - - - ๑ ๑.๖๗ ๖ ๑๐.๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ด้านการเกษตร ๑ ๑.๖๗ - - - - - - ๑ ๑.๖๗ 

ยุทธศาสตร์ ๑๑  ด้านการบริหารจัดการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- - - - - - - - - - 

รวม ๔๙ ๘๑.๖๗ - - ๘ ๑๓.๓๓ ๓ ๕.๐๐ ๖๐ ๑๐๐ 



 
 
 


