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ส่วนที่ 1  บทน ำ 

 
 
1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 

  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการเทศบาลเมือง
พิบูลมังสาหาร  พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล (อ่ืน ๆ ถ้ามี) สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนา
งาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร หรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณใน
การด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบ
และก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
2561-2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่ง
อาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล ปลัด/รองปลัดเทศบาล  ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/
ผู้อ านวยการกอง บุคลากรของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การ
ปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และสิ่งแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการ
และความพึงพอใจของประชาชนเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร 

2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่า
สิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้
ดังนี้ 
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1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารซึ่งจะช่วย 
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับ
ของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในชุมชนหรือ
สังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้ งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร   

4. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่
จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา 
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร  สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง 
ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายของเทศบาลเมืองพิบูลมังสา
หารเกดิความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร 
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คณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ขั้นตอนการด าเนนิการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา 

ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

รำยงำนผลและเสนอควำมเห็น ซ่ึงได้จำกกำรติดตำมและประเมนิผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่น 

ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่นและคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

ประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวัน
นับแต่วันรำยงำนผลและเสนอควำมเห็นดังกล่ำว และต้องปิดประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน
โดยอย่ำงน้อยปีละหน่ึงครั้งภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี 
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ส่วนที่ 2กำรติดตำมและประเมินผล 

 
1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2564     

     1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด
ระยะเวลา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564  ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารที่
ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจและ
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี  และแผนชุมชนของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร 

     1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารมีรายละเอียด ดังนี้ 
       1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2 การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

      2) กลยุทธ์เพ่ือการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
       กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมคุณภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
       กลยุทธ์ที่  2 พัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ให้ทั่วถึง 
       กลยุทธ์ที่  3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
       กลยุทธ์ที่  4 ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
       กลยุทธ์ที่  5 ส่งเสริมให้เกิดรายได้และการพ่ึงพาตนเอง 
       กลยุทธ์ที่  6 อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       กลยุทธ์ที่  7 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
       กลยุทธ์ที่  8 พัฒนาศักยภาพการบริหารงานและการปฏิบัติงานภายใต้

กระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนฯ 
       3) วิสัยทัศน์ ชุมชนน่าอยู่  คนมีคุณภาพ  ยึดมั่นธรรมมาภิบาล 
 
2. กำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561ครั้งที่ 2 
(1 เมษำยน - 30 กันยำยน 2561) 
 2.1   กำรวำงแผน 
               เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ได้จัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) และได้มีการเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  ฉบับที่ 1 เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสมแต่ละปีงบประมาณในช่วงของแผนนั้นรวมทั้งวางแนวทาง
เพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี  
             สรุปโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  และ แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 1  
สรุปได้ดังนี้ 
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ตารางแสดงจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) และ แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 1                    

ยุทธศำสตร ์
2561 2562 2563 2564 

จ ำนวน 
(โครงกำร) 

งบประมำณ
(บำท) 

จ ำนวน
(โครงกำร) 

งบประมำณ
(บำท) 

จ ำนวน
(โครงกำร) 

งบประมำณ
(บำท) 

จ ำนวน
(โครงกำร) 

งบประมำณ
(บำท) 

1. การพัฒนา
คนและสังคม
ให้มีคุณภาพ 

167 141,895,500 162 104,994,500 196 192,726,500 115 61,459,500 

2.  การรักษา
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

21 16,835,000 14 16,855,000 12 1,055,000 12 2,955,000 

3.การบริหาร
จัดการองค์กร
ให้มี
ประสิทธิภาพ 

33 6,660,900 21 4,120,600 21 9,488,800 15 20,015,000. 

รวม 221 165,391,400 197 125,970,100 229 203,270,300 142 84,429,500 
 

 
แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) และ แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เปรียบเทียบ
ตามยุทธศาตร์ 
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โครงกำรตำมแผนพัฒนำสี่ (พ.ศ. 2561-2564) และแผนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี1

พ.ศ. 2561 จ านวน 
(โครงการ)

พ.ศ.2562 จ านวน
(โครงการ)

พ.ศ.2563 จ านวน
(โครงการ)

พ.ศ. 2564 จ านวน
(โครงการ)
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2.2 กำรจัดท ำงบประมำณ 
 ตารางแสดงจ านวนโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย(รวมโครงการที่ตั้งจ่ายรายการใหม่) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
งบประมำณ 

ตำมเทศบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 73 67,108,250 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 2,540,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 23 1,855,500 

รวม 99 71,503,750 
 โครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561รวมโครงการที่ตั้งจ่าย
รายการใหม่) จ านวน 99โครงการ งบประมาณ 71,503,750บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
(รายละเอียดโครงการในภาคผนวก ก ) 
 
แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2561 (รวมโครงการที่ตั้งจ่าย
รายการใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

73

3

23

จ ำนวนโครงกำรตำมเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2561
(รวมโครงกำรที่ตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและ
สังคมให้มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการ
องค์กรให้มีประสิทธิภาพ
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ส่วนที่ 3ผลกำรตดิตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

 
 
1. ผลกำรติดตำมกำรด ำเนินงำน (โครงกำร) ของเทศบำลเมืองพิบูลมังสำหำร 

ตารางเปรียบเทียบจ านวนโครงการ  และงบประมาณท่ีมีการอนุมัติและเบิกจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561  
ตลอดทั้งปีงบประมาณ   (1 ตุลาคม 2560  - 30 กันยายน 2561) 

ยุทธศำสตร์ 

แผนพัฒนำสี่ปี (2561-2564) 
และแผนเพิ่มเติมคร้ังท่ี 1 

โครงกำรท่ีบรรจุในเทศบัญัติ พ.ศ. 2561 (รวม
ต้ังจ่ำยรำยกำรใหม่) 

โครงกำรท่ีมีกำรเบิกจ่ำย 

จ ำนวน 
งบประมำณ(บำท) 

จ ำนวน 
ร้อยละ งบประมำณ(บำท) 

จ ำนวน 
ร้อยละ งบประมำณ(บำท) 

โครงกำร โครงกำร โครงกำร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
คนและสังคมให้มีคุณภาพ 167 141,895,500 73 33.03 67,108,250 49 22.17 51,391,921 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 21 16,835,000 3 1.36 2,540,000 2 0.90 119,960 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหาร
จัดการองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ 33 6,660,900 23 10.41 1,855,500 17 7.69 1,130,325 

รวม 221 165,391,400 99 44.80 71,503,750 68 30.76 52,642,206 

 
-  สรุปโครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. (2561-2564) และแผนเพิ่มเติมครั้งที่ 1จ านวน221โครงการ 
งบประมาณ  165,391,400  บาท   
-  โครงการตั้งงบประมาณและโครงการตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน   
99โครงการคิดเป็นร้อยละ 44.80 ของโครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. (2561-2564) และแผนเพ่ิมเติม 
   ครั้งที่ 1 งบประมาณ71,503,750 บาท   
-  ผลการด าเนินงาน (การเบิกจ่าย) ประจ าปี พ.ศ. 2561 จ านวน  68โครงการคิดเป็นร้อยละ 28.05 ของ 
โครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. (2561-2564) และแผนเพ่ิมเติมครั้งที่ 1 งบประมาณ52,642,206 บาท 
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2. ผลกำรติดตำมกำรด ำเนินงำน (กำรเบิกจ่ำย) ของเทศบำลเมืองพิบูลมังสำหำร 
2.1 สรุปกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  ครั้งที่ 1 

(1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)                     

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 15 11,871,594 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1 88,360 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ 

6 630,600 

รวม 22 12,590,554 

 สรุปการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2561 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) รวม 22
โครงการ จ านวนเงิน 12,590,554บาท  
 

2.2 สรุปกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  ครั้งที่ 2                        
(1 เมษายน – 30 กันยายน  2561) 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 34 39,520,327 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1 31,600 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ 

11 499,725 

รวม 46 40,051,652 

สรุปการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2561 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2561)  
รวม 46โครงการ จ านวนเงิน 40,051,652บาท (รายละเอียดโครงการในภาคผนวก ก ) 
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2.3 สรุปกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  ตลอดทั้งปี 
(1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 49 51,391,921 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2 119,960 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ 

17 1,130,325 

รวม 68 52,642,206 

 
          สรุปการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2561 ตลอดทั้งปี   (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 
2561) รวม 68โครงการ จ านวนเงิน 52,642,206บาท (รายละเอียดโครงการในภาคผนวก ก ) 

 
 แผนภูมแิสดงการโครงการที่ด าเนินการประจ าปีงบประประมาณ พ.ศ. 2561 (ตลอดทั้งปี) 
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2

17

จ ำนวนโครงกำรที่ด ำเนินกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคน
และสังคมให้มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหาร
จัดการองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ



๑๑ 
 

 

3. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 
 3.1 สรุปผลกำรให้คะแนนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 2/2561 
ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

20 13  

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 12  
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 47  
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 8  
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  10 8  
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 8  
 3.4 วิสัยทัศน์  5 3  
 3.5 กลยุทธ์   5 3  
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 3  
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  5 3  
 3.8 แผนงาน  5 4  
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  5 3  
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 4  

รวมคะแนน 100 72  
 

3.2 รำยละเอียดกำรให้คะแนนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

1 ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

20 13 

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 2 

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

2 2 

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม      ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 1 

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 1 

 
 
 
 



๑๒ 
 

 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

 1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุ
สัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่ง
น้ า) 

2 1 

1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 

2 1 

1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 1 

1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

3 1 

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3 3 

รวม 
 

20 13 

 
 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
2 กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 15 12 

2.1 การวิเคราะห์ที่ ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

2 2 

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

1 1 

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

2 1 

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

2 1 

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สี เขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่ เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

2 1 



๑๓ 
 

 

 
3. ยุทธศาสตร์ 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

3 ยุทธศำสตร์ 65 47 
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ              
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0 

10 8 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ 
Thailand 4.0 

10 8 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลัก
ประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

10 8 

 
 
 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis 
ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

2 2 

2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มี
การน าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา 
แนวทางการแก้ ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การก าหนด
วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา 

2 2 

2.8 สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 -2560 เช่น สรุป
สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ  
การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และ
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

2 1 

2.9 ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 -
2560 เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหา
อุปสรรคการด าเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557-2560 

1 1 

รวม 15 12 



๑๔ 
 

 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

 3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

5 3 

3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 3 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 3 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่
จริง ท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5 3 

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยง
ดังกล่าว 

5 4 

3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั งคมแห่ งชาติ  ฉบั บที่  12   Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

5 3 

3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด 
กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อน าไปสู่การ
จัดท าโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้อง
และครบถ้วน 

5 4 

รวม 100 47 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

 

 
 
 
4. กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ 
4.1 แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำลเมืองพิบูลมังสำหำรปีงบประมำณพ.ศ. 2561ครั้งที่ 2(วันที่ 1 
เมษำยน – 30 กันยำยน 2561)    

ค ำชี้แจง : แบบประเมินนี้เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานของเทศบาล                
เมืองพิบูลมังสาหารในภาพรวม  และส ารวจความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในแต่ละยุทธศาสตร์ จ านวนแบบสอบถามที่เก็บได้ 351 ชุด 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  (1) ชาย 161  คน    (2) หญิง 190  คน 
2. อายุ  (1) ต่ ากว่า 20 ป ี24  คน    (2) 20 – 30 ปี    36  คน    (3) 31 – 40 ปี    48  คน   
  (4) 41 – 50 ปี 49  คน    (5) 51 – 60 ปี    71  คน    (6) มากกว่า 60 ปี 123คน 
3. การศึกษา        (1) ประถมศึกษา 109 คน   (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  69 คน   (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 59คน 
  (4) ปริญญาตร ี 65  คน    (5) สูงกว่าปริญญาตรี21  คน   (6) อื่น ๆ     28 คน 
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ 48 คน    (2) เอกชน / รัฐวิสาหกิจ  30 คน(3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 65คน 
  (4) รับจ้าง   45   คน  (5) นักเรียนนักศึกษา     35 คน (6) เกษตรกร  45คน 
  (7) อ่ืน ๆ         83    คน 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร 

ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
ประเด็น พอใจ

มาก 
 

พอใจ 
 

ไม่พอใจ 
 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 35 62 3 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 33 64 3 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 35 62 3 

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 31 65 4 

5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 29 67 4 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 25 71 4 

7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

31 66 3 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 36 61 3 
ภำพรวม 32 65 3 

 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

 

 
 

 

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคนและสังคมให้มีคุณภำพ 
( เช่น : การพัฒนาด้านการก่อสร้าง และปรับปรุงบ ารุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า ขยายเขตไฟฟ้าและ
ไฟฟ้าสาธารณะ การส่งเสริมคุณภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พัฒนา
การศึกษาและการเรียนรู้ให้ทั่วถึง ส่งเสริมให้เกิดรายได้และการพ่ึงพาตนเอง อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น) 

ควำมพึงพอใจ คะแนน           
ควำมพึงพอใจ 
(10คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 6 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 6 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 6 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6 
5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7 

ภำพรวม 7 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์กำรรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
( เช่น : การรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย การบริหารจัดการและรณรงค์ก าจัดขยะมูล
ฝอย) 

ควำมพึงพอใจ คะแนน           
ควำมพึงพอใจ 
(10คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 6 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 6 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 6 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6 
5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 6 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6 

ภำพรวม 6 



๑๗ 
 

 

 
 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรองค์กรให้มีประสิทธิภำพ 
( เช่น :การพัฒนาองค์กรให้ส่งเสริมการบริการประชาชนและการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นจากทุกภาค
ส่วน) 

ควำมพึงพอใจ คะแนน           
ควำมพึงพอใจ 
(10คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7 
5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7 

ภำพรวม 7 
 

4.2 สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลเมืองพิบูลมังสำหำร 
ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารในภาพรวมครั้งที่ 2  
( 1 เมษายน -30 กันยายน 2561)    

ผลการตอบแบบสอบถาม ครั้งที่ 1 ดังนี้ 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากคิดเป็นร้อยละ 26   
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพอใจคิดเป็นร้อยละ 60  
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพอใจน้อยคิดเป็นร้อยละ 14 

ผลการตอบแบบสอบถาม ครั้งที่ 2 ดังนี้ 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพอใจมากคิดเป็นร้อยละ 32   
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพอใจคิดเป็นร้อยละ 65  
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพอใจน้อยคิดเป็นร้อยละ 3 

สรุปผลภาพรวมร้อยละความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน  
พอใจมาก 32– 26= ร้อยละ 5 
พอใจ 65–60= ร้อยละ 5 
พอใจน้อย3–14= ร้อยละ  - 11 

 
 
 



๑๘ 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคนและสังคมให้มีคุณภำพ 
สรุปผลการตอบแบบสอบถาม ครั้งที่ 1 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ = 6 
สรุปผลการตอบแบบสอบถาม ครั้งที่ 2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ = 7 
ปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเพ่ิมขึ้น7–6= 1 

ยุทธศำสตร์ที่ 2ยุทธศำสตร์กำรรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
สรุปผลการตอบแบบสอบถาม ครั้งที่ 1 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ = 5 
สรุปผลการตอบแบบสอบถาม ครั้งที่ 2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ = 6 
ปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเพ่ิมขึ้น6–5= 1 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรองค์กรให้มีประสิทธิภำพ 
สรุปผลการตอบแบบสอบถาม ครั้งที่ 1 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ = 5 
สรุปผลการตอบแบบสอบถาม ครั้งที่ 2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ = 7 
ปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเพ่ิมขึ้น7–5= 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

5. ปัญหำ และอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน 
1. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่งบประมาณมีน้อย เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารจึงไม่ 

สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ 
2. ด้วยข้อจ ากัดของงบประมาณ และภาระค่าใช้จ่ายประจ า ท าให้ไม่สามารถน าโครงการ/กิจกรรมจาก 

แผนสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ความส าเร็จของโครงการจึงเกิดข้ึนน้อย 
 หมำยเหตุ :ปัญหาอุปสรรคเป็นข้อจ ากัดท่ีเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารประสบปัญหาเป็นเวลาหลายปี
เช่นเดียวกับท้องถิ่นอีกหลาย ๆ แห่ง คือภาระค่าใช้จ่าย ทั้งค่าใช้จ่ายประจ า ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากภาระหน้าที่ท่ีต้อง
ท า ประกอบกับภาระท่ีต้องช าระหนี้เงินกู้ ในขณะที่รายได้ที่ได้รับโดยเฉลี่ยแล้วเพ่ิมข้ึนน้อยมาก 
 
6. ข้อจ ำกัดในกำรติดตำมและประเมินผล 

1. โครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาในแต่ละด้านมีจ านวนมากไม่สอดคล้องกับรายได้ของ 
ท้องถิ่นและเงินงบประมาณต่าง ๆ ทั้งที่จัดเก็บได้เอง และงบจัดสรรที่จะใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที ่

2. การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานประจ าปีที่วางไว้และด้วยข้อจ ากัดของ 
งบประมาณท าให้ไม่สามารถน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ความส าเร็จของโครงการจึง
เกิดข้ึนน้อย 

3. การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลมีจ านวนจ ากัดและล่าช้าท าให้เป็นข้อจ ากัดในการด าเนินกิจกรรม  
การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 
7. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 

เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร มีระดับความส าเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายที่วางไว้ และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. การด าเนินงานของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร 
1.1 การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีควรพิจารณางบประมาณ และค านึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณา 

โครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี 
1.2 ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ 

ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 
1.3 เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจ

แต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการ
ใหม่ 

2. การบริการประชาชน 
2.1 ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว  
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และถูกต้อง ในการบริการของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
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ภำคผนวก ก 

สรุปการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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 สรุปกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  (1 ตุลำคม 2560 -  30 กันยำยน 2561) 
     

                ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำคนและสังคมให้มีคุณภำพ  
 

ล ำดับที่ โครงกำร 
จ ำนวน

งบประมำณ 
งบประมำณ

เบิกจ่ำย 
หมำยเหตุ 

    (บำท) (บำท)   
1 โครงการส่งเสริมสุขภาพ (กองสาธารณสุขฯ) 20,000 19,890   

2 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในบ่อ
ก าจัดขยะ (กองสาธารณสุขฯ) 

10,000 9,960   

3 อบรมให้ความรู้และทักษะในการสร้างสุขภาพ
แก่ อสม. (กองสาธารณสุขฯ) 

70,000  -   

4 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
(กองสาธารณสุขฯ) 

50,000 49,500   

5 เพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการในตลาดสด,
ร้านอาหาร,แผงลอย (กองสาธารณสุขฯ) 

20,000 20,000   

6 โครงการอบรมฟ้ืนฟูความรู้และทัศนศึกษา ดู
งาน อสม. (กองสาธารณสุขฯ) 

200,000  -   

7 อุดหนุนเอกชน (อุดหนุนงบประมาณ ส าหรับ 
อสม.ในเขตเทศบาลฯ) (กองสาธารณสุขฯ) 

127,500 127,500   

8 อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข                
(กองสาธารณสุขฯ) 

340,000 340,000   

9 โครงการลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย                       
(กองสาธารณสุขฯ) 

30,000 25,500 
  

10 โครงการตลาดประชารัฐ (ส านักปลัดเทศบาล) 50,000 31,100   

11 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/
ผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาล                         
(ส านักปลัดเทศบาล) 

100,000  -   

12 ส่งเสริมพัฒนาเด็ก สตรี และครอบครัว             
(ส านักปลัดเทศบาล) 

50,000  -   
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13 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในเขตเทศบาล (ส านักปลัดเทศบาล) 

50,000 21,200   

14 โครงการสืบสานปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น (ส านักปลัดเทศบาล) 

50,000  -   

15 ช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษา                         
(ส านักปลัดเทศบาล) 

20,000  -   

16 โครงการโรงเรียนผู้สูงวัยเทศบาลเมืองพิบูลมัง
สาหาร (ส านักปลัดเทศบาล) 

120,000  -   

17 บ าบัดทุกข ์บ ารุงสุข ตามแบบ ABC            
(ส านักปลัดเทศบาล) 

40,000  -   

18 โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และทัศนศึกษา 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

550,000 522,900   

19 โครงการฝึกอบรมอาชีพปลูกพืชผักสวนครัว
ปลอดสารพิษ (ส านักปลัดเทศบาล) 

100,000  -   

20 อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด จังหวัดอุบลราชธานี                           
(ส านักปลัดเทศบาล) 

40,000 15,000   

21 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพ
ติดอ าเภอพิบูลมังสาหาร (ส านักปลัดเทศบาล) 

50,000  -   

22 อุดหนุนโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา 
จังหวัดอุบลราชธานี (ส านักปลัดเทศบาล) 

50,000  -   

23 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล (ส านักปลัดเทศบาล) 

30,000  -   

24 โครงการฝึกอบรม อปพร.                         
(ส านักปลัดเทศบาล) 

30,000 28,400   

25 โครงการจัดท าไร่นาสวนผสมตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และทัศนศึกษา                     
(ส านักปลัดเทศบาล) 

200,000 79,720 
  

26 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   (ส านักปลัดเทศบาล) 12,251,200 10,439,400 
  

27 เบี้ยยังชีพคนพิการ   (ส านักปลัดเทศบาล) 2,850,000 2,763,200 
  

28 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   (ส านักปลัดเทศบาล) 66,000 42,000 
  



๒๔ 
 

 

29 โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ  (กองการศึกษา) 380,000 290,349   

30 โครงการประเพณีสงกรานต์ (กองการศึกษา) 504,100 502,680   

31 โครงการประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา   
(กองการศึกษา) 

600,000 473,680   

32 โครงการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน   
(กองการศึกษา) 

500,000  -   

33 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม                  
(กองการศึกษา) 

150,000 95,600   

34 
โครงการจัดขบวนแห่ร่วมพิธีบวงสรวงพระบ ารุง
ราษฎร์ (จูมมณี)  (กองการศึกษา) 

60,000  -   

35 โครงการนิเทศและติดตามผลการจัดการศึกษา  
(กองการศึกษา) 

20,000  - ด าเนินการ  
โดยไม่ใช้
งบประมาณ 

36 โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก  (กองการศึกษา) 

144,000 133,620   

37 โครงการอบรมผู้ปกครอง  (กองการศึกษา) 31,000 30,870   

38 โครงการฝึกอบรมภาษาอาเซียน                       
(กองการศึกษา) 

50,000  -   

39 โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี                   
(กองการศึกษา) 

10,000  - ด าเนินการ  
โดยใช้
งบประมาณ
โรงเรียน 

40 โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมน าชีวิตสู่
ความพอเพียง  (กองการศึกษา) 

30,000  - ด าเนินการ  
โดยใช้
งบประมาณ
โรงเรียน 

41 โครงการหลักสูตรท้องถิ่น  (กองการศึกษา) 20,000  -   

42 โครงการปรับปรุงหลักสูตรอาเซียน             
(กองการศึกษา) 

20,000  -   
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43 โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ                          
(กองการศึกษา) 

10,000  - ด าเนินการ  
โดยใช้
งบประมาณ
โรงเรียน 

44 โครงการนิทรรศการทางวิชาการ                      
(กองการศึกษา) 

398,000 386,640   

45 โครงการจัดเตรียมความพร้อมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  (กองการศึกษา) 

20,000  -   

46 โครงการดาวท้องถิ่น  (กองการศึกษา) 20,000 6,960 

  
47 โครงการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลาง         

(กองการศึกษา) 
20,000  - ด าเนินการ  

โดยใช้
งบประมาณ
โรงเรียน 

48 โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น                     
(กองการศึกษา) 

20,000  -   

49 โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                   
(กองการศึกษา) 

20,000  - ด าเนินการ  
โดยใช้
งบประมาณ
โรงเรียน 

50 โครงการรณรงค์เพ่ือป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา   (กองการศึกษา) 

39,000 38,920   

51 ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบการส าหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ  
(กองการศึกษา) 

400,000 149,000   

52 ค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับโรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
และโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์
วิทยากร (กองการศึกษา) 

9,728,960 6,290,455 

  

53 ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและ
เยาวชนนอกสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล (กองการศึกษา) 

200,000 200,000 
  



๒๖ 
 

 

54 โครงการวันออกพรรษา และไหลเรือไฟ   (กอง
การศึกษา) 

100,000 99,652 
  

55 โครงการวันลอยกระทง (กองการศึกษา) 196,000 195,384 
  

56 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและกีฬาชาวคุ้ม 
(กองการศึกษา) 

325,000 323,148 
  

57 โครงการวันครอบครัวเมืองพิบูล (กอง
การศึกษา) 

194,000 193,380 
  

58 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (กอง
การศึกษา) 

135,000 133,740 
  

59 โครงการวันเด็กแห่งชาติ (กองการศึกษา) 135,000 134,400 
  

60 โครงการจัดกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กองการศึกษา) 576,000 

575,470 
  

61 โครงการนิทรรศการผลงานทางวิชาการ (กอง
การศึกษา) 50,000 

49,850 
  

62 โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น (กอง
การศึกษา) 100,000 

12,280 
  

63 โครงการกีฬาภายในกลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมือง
พิบูลมังสาหาร (กองการศึกษา) 50,000 50,000   

64 โครงการกิจกรรมค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน 
(กองการศึกษา) 30,000 

27,000 
  

65 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (กองการศึกษา) 

20,845,490 18,443,573   

66 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลพิบูลมัง
สาหารวิภาคย์วิทยากร (กองการศึกษา) 

7,322,000 7,322,000 
  

67 โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเดิน-วิ่ง รอบ
สนามกีฬากลาง (กองช่าง) 

1,150,000  -   

68 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อ
พัก และทางเท้าถนนสุโพธิ์ (ข้างวัดสวนสวรรค์)  
(กองช่าง) 

350,000  -   
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69 โครงการก่อสร้างถนนพร้อมปรับปรุงบ่อพัก
ระบายน้ าทางลงท่าน้ าถนนสุโพธิ์ (กองช่าง) 

170,000  -   

70 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคสล.ฝารางวี 
ซอยชนะ พูลสวัสดิ์  (กองช่าง) 

720,000  -   

71 โครงการก่อสร้างทางลงท่าน้ าทางโค้ง                 
ถนนวิพากย์ (กองช่าง) 

350,000 349,000   

72 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสร้างค า ช่วง
จากถนนสร้างค าซอย 4 ถึงถนนสถิตย์นิมาน
กาล  (กองช่าง) 

3,000,000  -   

73 โครงการก่อสร้างบันไดและถนนเชื่อมทางลงท่า
น้ าถนนนามมนตรี  (กองช่าง) 

350,000 349,000   

รวมยุทธศำสตร์ที่ 1  67,108,250 51,391,921   
                 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

 
 

ล ำดับที่ โครงกำร 
จ ำนวน

งบประมำณ 
งบประมำณ

เบิกจ่ำย 
หมำยเหตุ 

    (บำท) (บำท)   
1 ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า

ฯพระบรมราชินีนาถ  (กองช่าง) 
50,000 31,600   

2 โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึกด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

90,000 88,360   

3 จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย (กอง
สาธารณสุขฯ) 

2,400,000  -   

รวมยุทธศำสตร์ที่ 2 2,540,000 119,960   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

 

                ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรบริหำรจัดกำรองค์กรให้มีประสิทธิภำพ  
 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร 
จ ำนวน

งบประมำณ 
งบประมำณ

เบิกจ่ำย 
หมำย
เหตุ 

    (บำท) (บำท)   
1 โครงการวันเทศบาล (ส านักปลัดเทศบาล) 50,000 37,500   

2 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ (ส านักปลัดเทศบาล) 100,000  -   

3 อบรมเพ่ือจัดท าแผนชุมชน (ส านักปลัดเทศบาล) 
80,000 28,300   

4 โครงการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดท าแผนพัฒนา 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

80,000  - 
  

5 อบรมและทัศนศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาลลูกจ้าง คณะ
ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาเทศบาล (ส านักปลัดเทศบาล) 300,000 262,650   

6 โครงการฟื้นฟูกิจกรรม 5 ส (ส านักปลัดเทศบาล) 
30,000 9,000   

7 ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชนและผู้แทน
ชุมชน (ส านักปลัดเทศบาล) 530,000 313,600   

8 ประชาคมเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล (กองวิชาการฯ) 30,000 6,925 
  

9 ปรับปรุงแผนที่ภาษ ี (กองคลัง) 50,000  -   

10 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการบันทึกบัญชีด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ (e-laas)  (กองคลัง) 25,000 17,050   

11 โครงการพัฒนาบุคลากรและทัศนศึกษาดูงาน (กองการศึกษา) 20,000  -   

12 จัดซื้อคอมพิวเตอตร์โน๊ตบุ๊ก (กองช่าง) 21,000 21,000   

13 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (กองช่าง) 53,000 53,000   



๒๙ 
 

 

14 จัดซื้อรถจักรยานยนต์ (กองช่าง) 44,000  -   

15 จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าสะพายข้อแข็ง (กองสาธารณสุขฯ) 19,000 19,000   

16 จัดซื้อเครื่องพ่นยาสะพายหลัง (กองสาธารณสุขฯ) 50,000  -   

17 จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก 2 บาน จ านวน 10 
หลัง (กองคลัง) 

70,000 60,000   

18 จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงานส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 23 ตัว                
(กองคลัง)  

57,500 57,500   

19 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวด า 6 เครื่อง (กองคลัง) 47,400 47,400   

20 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน 3 เครื่อง              
(กองคลัง) 

48,000 48,000   

21 จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงานส าหรับการประชุม 100 ตัว                      
(กองคลัง) 

120,000 120,000   

22 จัดซื้อโทรโข่งสะพายปรับระดับสะพาย  (ส านักปลัดเทศบาล) 5,600 4,400   

23 จัดซื้อเก้าอ้ีนั่งส านักงานเบาะหุ้มหนังขาเหล็กสีด าจ านวน        
10 ตัว (ส านักปลัดเทศบาล) 

25,000 25,000   

รวมยุทธศำสตร์ที่ 3 1,855,500 1,130,325   

รวมทั้งสิ้น 71,503,750 52,642,206        

หมำย
เหต ุ

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร มีทั้งสิ้น 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ จ านวน 73 โครงการ   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จ านวน 3 โครงการ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ  จ านวน 23 โครงการ  

รวมทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ จ านวน 99 โครงการ 
  

  

2) ข้อมูลการเบิกจ่ายจากกองคลัง เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 
 

 



๓๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

ภาพถ่ายการด าเนินโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๒ 
 

โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในบ่อก าจัดขยะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



๓๓ 
 

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(ภาคปฏิบัติ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการในตลาดสด,ร้านอาหาร,แผงลอย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๔ 
 

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการตลาดประชารัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๕ 
 

โครงการประเพณีสงกรานต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๖ 
 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการอบรมผู้ปกครอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการรณรงค์เพื่อป้องกนัยาเสพติดในสถานศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๗ 
 
 

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

โครงการวันเทศบาล 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๘ 
 
โครงการก่อสร้างทางลงท่าน  าทางโค้งถนนวิพากย์ 

 ก่อนด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ขณะด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๙ 
 
โครงการก่อสร้างบันได และถนนเชื่อมทางลงท่าน  าถนนนามมนตรี 

 ก่อนด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ขณะด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	ประกาศรายงานผลการติดตาม 2561-2.pdf
	1.หน้าปก.pdf
	2.สารบัญ.pdf
	ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ
	จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

	3.ส่วนที่ 1-4.pdf
	5.ภาคผนวก ข.pdf



