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สวนที่ ๑ 
ความเปนมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2561               หนาท่ี    ๑  

รายงานผลการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
ความเปนมา 

  ดวยการติดตามและประเมินผลโครงการเปนหนาท่ีสําคัญอยางหนึ่งในการดําเนินงานพัฒนา
เพราะปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทอํานาจหนาท่ีเพิ่มข้ึนท้ังในดานโครงสรางพื้นฐาน สงเสริม
คุณภาพชีวิต จัดระเบียบชุมชน/สังคม รักษาความสงบเรียบรอย วางแผน สงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม  
ทองเท่ียว บริหารจัดการ อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และดานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน แตยังคงมีทรัพยากรบุคคล งบประมาณและวัสดุอุปกรณจํากัด แมวาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจะมีแผนพัฒนาดีเทาไรก็ตาม หากไมสามารถบงช้ีถึงผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนได ก็ไมสามารถท่ีจะบง
บอกความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถ่ินได การติดตามและประเมินผลจึงเปนเคร่ืองมือสําคัญท่ีจะชวยในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานและบงช้ีวาผลจากการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายหรือไมอยางไร 
เพื่อนําขอมูลไปใชในการปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน ดังนั้นเทศบาลตําบลนาจอมเทียนจึงจําเปนตองมีองคกร
ท่ีทําหนาท่ีติดตามและประเมินผลการพัฒนา 

  สําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติมจนถึง
ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559 ขอ ๒๘ ไดกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ิน ประกอบดวย หลายฝาย ท้ังสมาชิกสภาทองถ่ิน ประชาคม หนวยงานท่ีเก่ียวของ หัวหนาสวนการ
บริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก ซึ่งการท่ีคณะกรรมการ
มาจากหนวยงานหลายฝายนี้จะทําใหการติดตามและประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและผลของการ
ประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัดความสําเร็จของโครงการ เพื่อนําไปใชในการแกไขหรือปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของโครงการไดอยางแทจริง และขอ ๒๙ ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดังนี้ 

๑.  กําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๒.  ดําเนินการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  ๓.  รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งไดจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร
ทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในเดือนสิบหาวันนับแตวัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสิบวัน โดยอยางนอยป
ละหนึ่งคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกป  
   ๔. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏบิัติงานตามท่ีเห็นสมควร 

   
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2561               หนาท่ี    ๒  

เพื่อใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน ขอ ๒๘ เทศบาลตําบลนาจอมเทียน จึงไดมีคําสั่งท่ี 
141/๒๕๕9 ลงวันท่ี 11 พฤษภาคม 2559 แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลนาจอมเทียนข้ึน ซึ่งประกอบดวย จํานวนบุคคล คุณสมบัติของผูท่ีไดรับการคัดเลือกและแตงตั้งเปน
คณะกรรมการฯ เพื่อดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ ๒ 
วิธีการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2561      หนาท่ี  ๓  

วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  เพื่อประโยชนของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลนาจอมเทียนโดยรวม และเพื่อใหการ
บริหารงานของเทศบาลตําบลนาจอมเทียนสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล นโยบายจังหวัด นโยบาย
ผูบริหารทองถ่ินและตามความตองการของประชาชนในทองถ่ิน กอใหเกิดประโยชนสูงสุดและไดรับผลสัมฤทธ์ิ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน จึงไดดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – ๒๕64) เทศบาลตําบลนาจอมเทียน และ
ฉบับเพิ่มเติม ในโครงการท่ีไดรับการอนุมัติงบประมาณใหดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามอํานาจ
หนาท่ี ดังนี้ 

  ๑.  กําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๑.๑ ดานผลผลิต (Out Put) 

เปนผลท่ีเกิดข้ึนจริงจากการดําเนินแผนงาน/โครงการ ซึ่งการวัดระดับความสําเร็จ  
และความลมเหลวของผลผลิตของแผนงาน/โครงการเปนการพิจารณาในเร่ือง  ปริมาณ  เวลา  คาใชจาย  คุณภาพ  
และความพึงพอใจ 

๑.๒ ดานผลลพัธ (Out Come) 
เปนผลท่ีเกิดตอจากผลผลิต (Out Put)  ซึ่งการจัดระดับความสําเร็จและความ

ลมเหลวของผลลัพธของแผนงาน/โครงการเปนการพิจารณาถึงการใหประโยชนแกกลุมเปาหมายหรือผูไดรับ
ผลประโยชนของโครงการ 

๒.  ดําเนนิการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
๒.๑ ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 

(พ.ศ. 2561 – 2564) และฉบับเพิ่มเติม ท่ีดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
๒.๒ ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการเฉพาะโครงการท่ีไดรับการ

อนุมัติงบประมาณใหดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ 

  ๓. รายงานผลและเสนอความเห็น   
ซึ่งไดรับจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารเทศบาลตําบลนาจอมเทียน  

เพื่อใหผูบริหารเทศบาลเสนอตอสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน  
และประกาศ ผลการติดตามและประเมินผลใหประชาชนในทองถ่ินทราบตอไป 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ ๓ 
การติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2561      หนาท่ี   ๔  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ไดติดตามและ
ประเมินผลความสําเร็จและความลมเหลวของโครงการตามตัวช้ีวัด ดังนี้ 

  ๑.  ดานผลผลิต (OUT PUT) 
เปนผลท่ีเกิดข้ึนจริงจากการดําเนินแผนงาน/โครงการ ซึ่งการวัดระดับความสําเร็จและ

ความลมเหลวของผลผลิตของแผนงาน/โครงการเปนการพิจารณาในเร่ืองปริมาณ เวลา คาใชจาย คุณภาพและ
ความพึงพอใจ สรุปไดตามตาราง ดังนี้ 
 

ระดับความลมเหลว 
ตัวช้ีวัดดานผลผลติ 

(OUT PUT) 
ระดับความสําเร็จ 

ไมครบ/ขาด ปริมาณ ครบตามจาํนวน/เกินจํานวนท่ี
กําหนดไว 

ลาชา เวลา เสร็จทันเวลา/เสร็จกอนเวลา 

เกินงบประมาณท่ีกําหนด คาใชจาย อยูในงบประมาณ 

-  ไมตรงตามมาตรฐาน 

-  ใชประโยชนไมไดตามระดบั   

   ท่ีกําหนด 

คุณภาพ -  ตรงตามมาตรฐาน 

-  ใชประโยชนไดนาน 

-  บางฝายไมพอใจ 

-  หลายฝายไมพอใจ 

-  คัดคาน 

-  ตอตาน 

ความพงึพอใจ ทุกฝายท่ีเก่ียวของพอใจ 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2561      หนาท่ี   ๕  

  ๒.  ดานผลลัพธ (OUT COME) 

เปนผลท่ีเกิดตอจากผลผลิต (OUT PUT) ซึ่งการวัดระดับความสําเร็จและความ
ลมเหลวของผลลัพธของแผน/โครงการ เปนการพิจารณาถึงการใหประโยชนแกกลุมเปาหมายหรือผูไดรับ
ผลประโยชนของโครงการ สรุปไดตามตาราง ดังนี้ 
   

ระดับความลมเหลว 
ตัวช้ีวัดดานผลผลติ 

(OUT COME) 
ระดับความสําเร็จ 

 
ไมตรงกลุม 

 
การใหประโยชนแกกลุมเปาหมาย ตรงกลุม 

 
ไมเสมอภาค 

 
หรือผูไดรับผลประโยชนจาก เสมอภาค 

 
ไมเปนธรรม 

 
โครงการ เปนธรรม 

 
ทุจริต 

 
- สุจริต 

 
ปลอยปละละเลย 

 
- รับผิดชอบ 

 
  ตามรายละเอียดแตละโครงการตามท่ีคณะกรรมการติดและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลนาจอมเทียน ไดติดตามและประเมิน ดังนี้ (หนา 6 ถึงหนา 27) 

  ๓.  ผลลพัธสดุทาย (ULTIMATE OUTCOME) 
ผลของโครงการ ซึ่งเปนผลท่ีกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถ่ินเทศบาล

ตําบลนาจอมเทียนโดยรวม 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ ๔ 
ทําเนียบแผนงาน / โครงการ 

ท่ีดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 
(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ทําเนียบแผนงาน / โครงการตามที่ไดรับการอนุมัตงิบประมาณใหดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ
นา  ประจําปงบประมาณ

 พ.ศ.  2561        หนาที่   ๖
 

ยุทธศาสตรท่ี ๒  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการจัดการชายฝงแบบบูรณาการ 
วัตถุประสงคของยุทธศาสตร  เพ่ือใหประชาชนรวมกันใชและอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดลุ 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลําดับ 
ท่ี 

แผนงาน / โครงการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เปาหมาย งบประมาณ 
การประเมินผล
โครงการของ
คณะทํางานฯ 

หมายเหตุ 

 

ตามแผน 
ตามเทศบัญญัติ 

/เงินสะสม 
(ดําเนินการจริง) 

ตามแผน 
ตามเทศ
บัญญัติ 

/เงินสะสม 

ตามท่ี 
จายจริง 

 

1. โครงการบานปลาธนาคารปูท่ี
อยูหอย 

กอง
สาธารณสุขฯ 

เพ่ือใหประชาชนมีจิตสํานึกและ
รวมกัน อนุรักษสตัวนํ้า 

จัดกิจกรรมรณรงคปลูกปะการัง
เทียมในทะเล ขยายพันธุสตัวนํ้า 
ปู กุง หอยคืนสูทะเล ปลูกสราง
อาคาร โรงเรือนพรอมอุปกรณ 
ฯลฯ 
 

50,000 50,000 4,730 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

  

2. โครงการพัฒนาเมืองนาอยู กอง
สาธารณสุขฯ 

เพ่ือใหประชาชนรวมแรงรวม
ใจกันรักษาความสะอาดและ
ความเปนระเบียบเรียบรอย 

จัดรณรงคหรือจัดประชุมภาค
ประชาชน และภาค เอกชน
เพ่ือรวมกับเทศบาลพัฒนาให
เปนเมืองนาอยู 
 

50,000 50,000 46,280 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

  

3. โครงการหนาบานนามอง กอง
สาธารณสุขฯ 

เพ่ือใหประชาชนรวมแรงรวม
ใจกันรักษาความสะอาดและ
ความเปนระเบียบเรียบรอย 
 

จัดรณรงคใหประชาชนรวมกัน
รักษาความสะอาด 

50,000 50,000 17,200 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

  

4. โครงการรณรงครักษาความ
สะอาดบริเวณชายหาด 

กอง
สาธารณสุขฯ 

เพ่ือใหประชาชนรวมมือรวมใจ
กันอนุรักษ สิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน 

จัดกิจกรรมรณรงครักษาความ
สะอาดบริเวณชายหาด โดยมี
ภาคราชการ เอกชนและ
ประชาชน จํานวน ๑ ครั้ง 

20,000 20,000 11,250 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

  

 
 



ทําเนียบแผนงาน / โครงการตามที่ไดรับการอนุมัตงิบประมาณใหดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ
นา  ประจําปงบประมาณ

 พ.ศ.  2561        หนาที่   ๗
 

ยุทธศาสตรท่ี ๒  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการจัดการชายฝงแบบบูรณาการ 
วัตถุประสงคของยุทธศาสตร  เพ่ือใหประชาชนรวมกันใชและอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดลุ 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลําดับ 
ท่ี 

แผนงาน / โครงการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เปาหมาย งบประมาณ 
การประเมินผล
โครงการของ
คณะทํางานฯ 

หมายเหตุ 

 

ตามแผน 
ตามเทศบัญญัติ 

/เงินสะสม 
(ดําเนินการจริง) 

ตามแผน 
ตามเทศ
บัญญัติ 

/เงินสะสม 

ตามท่ี 
จายจริง 

 

5. โครงการทําความสะอาดและ
พัฒนาในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 

กอง
สาธารณสุขฯ 

เพ่ือใหประชาชนรวมกัน
อนุรักษวัฒนธรรมประเพณี
ทองถ่ิน และวันสําคัญของชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย 
 

พัฒนาทําความสะอาด ในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ 

40,000 40,000 15,832 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

  

6. โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร
ในเขตเทศบาลตําบลนาจอม
เทียน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

เพ่ือใหประชาชนและ
นักทองเท่ียวไดบริโภคอาหารท่ี
ปลอดภัยจากเช้ือโรค 
 

จัดอบรมสุขาภิบาลอาหาร 
จํานวน ๑๐๐ คน 

50,000 50,000 47,095 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

  

7. โครงการของสงเสริมสนับสนุน
การดําเนินงานกลุมอาชีพ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือใหประชาชนมีอาชีพและ
รายไดจากการนําเอาทรัพยากรท่ี
มีอยูมาทําใหเกิดรายได เพ่ิมข้ึน 
 

สงเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินงานกลุมอาชีพ เชน  
กลุมแมบาน, กลุมประมง ฯลฯ  

150,000 250,000 60,842 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

  

8. โครงการคุมครองผูบริโภคจาก
เช้ือแบคทีเรียในนํ้าและนํ้าแข็ง 

กอง
สาธารณสุขฯ 

เพ่ือใหประชาชนและ
นักทองเท่ียวไดบริโภคอาหารท่ี
ปลอดภัยจากเช้ือแบคทีเรยี 
 

จัดซื้อชุดตรวจสารปนเปอนใน
นํ้าและนํ้าแข็ง และออกตรวจ 
ฯลฯ 

30,000 30,000 17,830 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

  

9. โครงการคุมครองผูบริโภคจาก
สารปนเปอนในนํ้ามันทอดซ้ํา 

กอง
สาธารณสุขฯ 

เพ่ือใหประชาชนและ
นักทองเท่ียวไดบริโภคอาหารท่ี
ปลอดภัยจากสารกอมะเร็ง 

จัดซื้อชุดตรวจสารปนเปอนใน
นํ้ามันทอดซ้ําและออกตรวจ 
ฯลฯ 

30,000 30,000 18,865 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

  

 



ทําเนียบแผนงาน / โครงการตามที่ไดรับการอนุมัตงิบประมาณใหดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ
นา  ประจําปงบประมาณ

 พ.ศ.  2561        หนาที่   ๘
 

ยุทธศาสตรท่ี ๒  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการจัดการชายฝงแบบบูรณาการ 
วัตถุประสงคของยุทธศาสตร  เพ่ือใหประชาชนรวมกันใชและอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดลุ 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลําดับ 
ท่ี 

แผนงาน / โครงการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เปาหมาย งบประมาณ 
การประเมินผล
โครงการของ
คณะทํางานฯ 

หมายเหตุ 

 

ตามแผน 
ตามเทศบัญญัติ 

/เงินสะสม 
(ดําเนินการจริง) 

ตามแผน 
ตามเทศ
บัญญัติ 

/เงินสะสม 

ตามท่ี 
จายจริง 

 

10. โครงการคุมครองสุขภาพ
ผูบริโภคจากการปนเปอนเช้ือ
แบคทีเรียสูอาหาร 

กอง
สาธารณสุขฯ 

เพ่ือใหประชาชนและ
นักทองเท่ียวไดบริโภคอาหารท่ี
ปลอดภัยจากเช้ือแบคทีเรยี 

จัดซื้อชุดตรวจสารปนเปอนใน
ภาชนะใสอาหารและมือ และ
ออกตรวจ ฯลฯ 

30,000 30,000 14,725 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

  

           
           
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

 



ทําเนียบแผนงาน / โครงการตามที่ไดรับการอนุมัตงิบประมาณใหดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ
นา  ประจําปงบประมาณ

 พ.ศ.  2561        หนาที่   ๙
 

ยุทธศาสตรท่ี ๒  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการจัดการชายฝงแบบบูรณาการ 
วัตถุประสงคของยุทธศาสตร  เพ่ือใหประชาชนรวมกันใชและอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดลุ 

แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ 
ท่ี 

แผนงาน / โครงการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เปาหมาย งบประมาณ 
การประเมินผล
โครงการของ
คณะทํางานฯ 

หมายเหตุ 

 

ตามแผน 
ตามเทศบัญญัติ 

/เงินสะสม 
(ดําเนินการจริง) 

ตามแผน 
ตามเทศ
บัญญัติ 

/เงินสะสม 

ตามท่ี 
จายจริง 

 

1. โครงการกําจดัขยะมูลฝอยใหถูก
หลักสุขาภิบาล 

กอง
สาธารณสุขฯ 

เพ่ือใหประชาชนมีจิตสํานึกใน
การอนุรักษสิ่งแวดลอมและ
สิ่งมีชีวิตในทะเล 

สงเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานเพาะพันธุสัตวทะเล
และขยายพันธุ เพ่ือปลอยกลับ
ลงสูทะเล ฯลฯ 
 

1,000,000 1,000,000 985,550 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

  

2. โครงการจางเอกชนดําเนินการ
รักษาความสะอาด 

กอง
สาธารณสุขฯ 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพรักษาความ
สะอาดถนน ทางเทา และท่ี
สาธารณะในเขตเทศบาล 

จางเอกชนดําเนินการเก็บกวาด
ขยะมูลฝอยบริเวณถนนทางเทา 
และท่ีสาธารณะและเก็บขน
ขยะมูลฝอย 

20,000,000 20,000,000 13,520,890 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

  

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

 



ทําเนียบแผนงาน / โครงการตามที่ไดรับการอนุมัตงิบประมาณใหดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ
นา  ประจําปงบประมาณ

 พ.ศ.  2561        หนาที่   ๑๐
 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 
วัตถุประสงคของยุทธศาสตร  เพ่ือใหประชาชนไดรบับริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการอยางท่ัวถึงและมีคณุภาพชีวิตท่ีดีถวนหนา 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลําดับ 
ท่ี 

แผนงาน / โครงการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เปาหมาย งบประมาณ 
การประเมินผล
โครงการของ
คณะทํางานฯ 

หมายเหตุ ตามแผน 
ตามเทศบัญญัติ 

/เงินสะสม 
(ดําเนินการจริง) 

ตามแผน 
ตามเทศ
บัญญัติ 

/เงินสะสม 

ตามท่ี 
จายจริง 

1. โครงการจดัพิมพหนังสือ
รายงานกิจการผลงานของ
เทศบาล 

สํานักปลัดฯ เพ่ือใหประชาชน ไดรับรู ขอมูล 
ขาวสารท่ีทันสมัย สะดวก 
รวดเร็ว 

จัดพิมพหนังสือหรือวารสาร
แสดงผลงานของเทศบาล ฯลฯ 

100,000 500,000 96,300 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

 

          
          
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 
 



ทําเนียบแผนงาน / โครงการตามที่ไดรับการอนุมัตงิบประมาณใหดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ
นา  ประจําปงบประมาณ

 พ.ศ.  2561        หนาที่   ๑๑
 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 
วัตถุประสงคของยุทธศาสตร  เพ่ือใหประชาชนไดรบับริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการอยางท่ัวถึงและมีคณุภาพชีวิตท่ีดีถวนหนา 

แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ 
ท่ี 

แผนงาน / โครงการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เปาหมาย งบประมาณ 
การประเมินผล
โครงการของ
คณะทํางานฯ 

หมายเหตุ ตามแผน 
ตามเทศบัญญัติ 

/เงินสะสม 
(ดําเนินการจริง) 

ตามแผน 
ตามเทศ
บัญญัติ 

/เงินสะสม 

ตามท่ี 
จายจริง 

1. โครงการจางเหมาเอกชน
ดําเนินการดูดลางทอระบายนํ้า
ดวยรถดดูฉีดลางแรงดันสูง 

กองชาง เพ่ือใหประชาชนไดรับการ
บริการสาธารณูปโภคและ
บริการสาธารณะอยางท่ัวถึง 

จางเหมาเอกชนดําเนิน การดดู
ลางทอระบายนํ้าดวยรถดูดฉีด
ลางแรงดันสูงในหมูท่ี ,
๒,๓,๔,๘,๙ ในเขตเทศบาล  

2,000,000 2,000,000 1,333,300 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

 

          
          
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 
 



ทําเนียบแผนงาน / โครงการตามที่ไดรับการอนุมัตงิบประมาณใหดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ
นา  ประจําปงบประมาณ

 พ.ศ.  2561        หนาที่   ๑๒
 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 
วัตถุประสงคของยุทธศาสตร  เพ่ือใหประชาชนไดรบับริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการอยางท่ัวถึงและมีคณุภาพชีวิตท่ีดีถวนหนา 

แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับ 
ท่ี 

แผนงาน / โครงการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เปาหมาย งบประมาณ 
การประเมินผล
โครงการของ
คณะทํางานฯ 

หมายเหตุ ตามแผน 
ตามเทศบัญญัติ 

/เงินสะสม 
(ดําเนินการจริง) 

ตามแผน 
ตามเทศ
บัญญัติ 

/เงินสะสม 

ตามท่ี 
จายจริง 

1. โครงการควบคมุและปองกันโรค
ไขเลือดออก 

กอง
สาธารณสุขฯ 

เพ่ือใหประชาชนปลอดภัยจาก
โรคตดิตอรายแรง ท้ังจากคนสู
คนและจากสัตวสูคน 

จัดหาทรายอะเบท และนํ้ายา
พนยุงลาย ฯลฯ พรอมท้ัง
บริการประชาชน 

150,000 150,000 116,913 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

 

2. โครงการสนับสนุนการดําเนิน
โครงการตําบลนมแมเพ่ือสายใย
รักแหงครอบครัว 

กอง
สาธารณสุขฯ 

เพ่ือบูรณาการการขับเคลื่อน
นโยบายในการเลี้ยงลูกดวยนม
แม 

สนับสนุนทรัพยากรการ
ดําเนินงานตําบลนมแมเพ่ือ
สายใยรักแหงครอบครัว ฯลฯ 

50,000 50,000 47,779 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

 

3. โครงการสงเสริมและตรวจ
สุขภาพผูสูงอาย ุ

กอง
สาธารณสุขฯ 

เพ่ือใหผูสูงอายุมสีุขภาพ
รางกายแข็งแรงปราศจาก
โรคภยัไขเจ็บ 

ออกใหบริการตรวจสุขภาพ
ผูสูงอาย ุเชน ช่ังนํ้าหนักตรวจ
นํ้าตาลและโคเลสเตอรอลใน
เลือด  วัดความดันโลหิต เปน
ตนและใหความรูเรื่องโรคตางๆ 
ท่ีพบบอยในผูสูงอายุและ
แนะนําการออกกําลังกายท่ี
เหมาะสมกับผูสูงอายุ ฯลฯ 

30,000 30,000 25,085 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

 

4. โครงการควบคมุและปองกันโรค
พิษสุนัขบา 

กอง
สาธารณสุขฯ 

เพ่ือใหประชาชนปลอดภัยจาก
โรคตดิตอรายแรงท้ังจากคนสู
คนและจากสัตวสูคน 

รณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา 
ฯลฯ 

80,000 80,000 74,411 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

 

5. โครงการสนับสนุนงบประมาณ
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมเหลากาชาด
จังหวัดชลบุร ี

กอง
สาธารณสุขฯ 

เพ่ือบูรณาการกับสวนราชการ
อ่ืนในการบรรเทาทุกขและ
สงเสริมคณุภาพชีวิตของ
ประชาชน 

อุดหนุนงบประมาณให
สํานักงานเหลากาชาดจังหวัด
ชลบุร ี

75,000 75,000 75,000 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ
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ยุทธศาสตรท่ี ๓  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 
วัตถุประสงคของยุทธศาสตร  เพ่ือใหประชาชนไดรบับริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการอยางท่ัวถึงและมีคณุภาพชีวิตท่ีดีถวนหนา 

แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับ 
ท่ี 

แผนงาน / โครงการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เปาหมาย งบประมาณ 
การประเมินผล
โครงการของ
คณะทํางานฯ 

หมายเหตุ ตามแผน 
ตามเทศบัญญัติ 

/เงินสะสม 
(ดําเนินการจริง) 

ตามแผน 
ตามเทศ
บัญญัติ 

/เงินสะสม 

ตามท่ี 
จายจริง 

6. โครงการอนามยัโรงเรียน กอง
สาธารณสุขฯ 

เพ่ือใหนักเรียนมีความรูความ
เขาใจในการดูแลรักษาสุขภาพ
ของตนเองไดถูกตอง 

จัดอบรมใหความรู และจัดหา
เวชภัณฑสําหรบั
รักษาพยาบาล ฯลฯ 

60,000 60,000 54,020.95 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

 

7. โครงการปองกันการติดเช้ือเอช
ไอวีในกลุมเด็กและเยาวชน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

เพ่ือใหเด็กและเยาวชนมี
ความรูความเขาใจในการ
ปองกันการติดเช้ือเอชไอวี 

จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการ
ปองกันการติดเช้ือเอชไอวี
ใหกับกลุมเด็กและเยาวชน 

50,000 50,000.00 20,482.00 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

 

8. โครงการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน 

กองการศึกษา เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดแสดง
ความคิดเห็นและมีสวนรวมใน
การพัฒนาชุมชนทองถ่ิน 

จัดใหมีเวทีใหเด็กและเยาวชน
ในเขตเทศบาลไดแสดงความ
คิดเห็น มีความสามารถและมี
สวนรวมในการพัฒนาชุมชน
ทองถ่ิน 

100,000 30,000 20,990 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

 

9. โครงการอบรมเยาวชนตายภยั
แกไขปญหายาเสพติดและโรค
เอดส 

กอง
สาธารณสุขฯ 

เพ่ือใหเยาวชนมีความรู
เก่ียวกับพิษภัยของยาเสพติด
และโรคเอดส 

จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับยา
เสพติดและโรคเอดสใหกับ
เยาวชนกลุมเสี่ยง ฯลฯ 

40,000 40,000 35,475 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

 

10. โครงการสนับสนุนงบประมาณ
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพในการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดของ 
ศอ.ปส.จ.ชบ. 
 

สํานักปลัดฯ เพ่ือบูรณาการกับสวนราชการ
อ่ืนในการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพตดิ 

อุดหนุนงบประมาณใหศูนย
อํานวยการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
ชลบุร ี

100,000 100,000 100,000 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 
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ยุทธศาสตรท่ี ๓  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 
วัตถุประสงคของยุทธศาสตร  เพ่ือใหประชาชนไดรบับริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการอยางท่ัวถึงและมีคณุภาพชีวิตท่ีดีถวนหนา 

แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับ 
ท่ี 

แผนงาน / โครงการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เปาหมาย งบประมาณ 
การประเมินผล
โครงการของ
คณะทํางานฯ 

หมายเหตุ ตามแผน 
ตามเทศบัญญัติ 

/เงินสะสม 
(ดําเนินการจริง) 

ตามแผน 
ตามเทศ
บัญญัติ 

/เงินสะสม 

ตามท่ี 
จายจริง 

11. โครงการ TO BE NUMBER 
ONE ปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพตดิในเยาวชน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

เพ่ือใหเยาวชนไดมคีวามรู
เก่ียวกับพิษภัย การแกไข
ปองกันและหางไกลยาเสพติด 

จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับยา
เสพติดและโรคเอดส 

40,000 40,000 39,075 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

 

12. โรงการจดัหาครภุณัฑของ
ศูนยบริการสาธารณสุข 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

เพ่ือใหมีเครื่องมือเครื่องใชใน
การปฏิบัติงานบริการ
ประชาชน 

จัดหาเครื่องมือเครื่องใชและ
อุปกรณการแพทย เชน ช้ันวาง
เอกสาร เครื่อง ปรับอากาศ 
คอมพิวเตอร โทรทัศน 
เครื่องชวยหายใจชนิดบีบมือ 
เครื่องวัดความดัน ฯลฯ 

500,000 500,000 70,000 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

 

13. โครงการแกไขปญหาสุนัขและ
แมวจรจัด ในเขตเทศบาลตําบล
นาจอมเทียน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

เพ่ือใหการควบคุมประชากร
สุนัขและแมวจรจดัใหเปน
สัดสวนประชาชนปลอดภัย
จากโรคติดตอรายแรง ท้ังท่ีเกิด
จากสตัวสูคนและคนสูสัตว 

ควบคุมจํานวนประชากรสุนัข
และแมวจรจัด  โดย
ประสานงานกับหนวยราชการ
มารับผิดชอบรวมแกไขปญหา 
ฯลฯ 

50,000 50,000 49,900 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 
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นา  ประจําปงบประมาณ
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ยุทธศาสตรท่ี ๓  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 
วัตถุประสงคของยุทธศาสตร  เพ่ือใหประชาชนไดรบับริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการอยางท่ัวถึงและมีคณุภาพชีวิตท่ีดีถวนหนา 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลําดับ 
ท่ี 

แผนงาน / โครงการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เปาหมาย งบประมาณ 
การประเมินผล
โครงการของ
คณะทํางานฯ 

หมายเหตุ ตามแผน 
ตามเทศบัญญัติ 

/เงินสะสม 
(ดําเนินการจริง) 

ตามแผน 
ตามเทศ
บัญญัติ 

/เงินสะสม 

ตามท่ี 
จายจริง 

1. โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 

กอง
สาธารณสุขฯ 

เพ่ือให อสม. รูจักวิธี ปองกัน
และรักษาสุขภาพใหกับตนเอง
และประชาชน 

ใหการสนับสนุน อสม. จดั
อบรมและศึกษาดูงาน  

300,000 500,000 419,175 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

 

2. โครงการจดัทําสื่อประชา 
สัมพันธดานสุขภาพ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงสมบูรณปลอดภัยจาก
โรคภยัไขเจ็บ 

จัดทําสื่อประชาสัมพันธ  เชน 
ปาย แผนพับ ฯลฯ 

20,000 20,000 18,750 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

 

3. โครงการสนับสนุนและพัฒนา
งานของอาสาสมัครสาธารณสุข 
(อสม.) 

กอง
สาธารณสุขฯ 

เพ่ือใหอาสาสมัครสาธารณสุขมี
การพัฒนางานบริการไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

อุดหนุนงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนและพัฒนางานของ
อาสาสมัครสาธารณสุข 

135,000 135,000 135,000 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

 

4. โครงการฝกอบรมและศึกษาดู
งานสวัสดิการชุมชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือใหสมาชิกสวัสดิการชุมชน
มีความรู ความเขาใจและ
ประสบการณในการ
ดําเนินงานสวัสดิการชุมชน 

จัดอบรมและศึกษาดูงานการ
การดําเนินงานบริหารจัดการ
สวัสดิการชุมชน 

120,000 60,000 51,100 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

 

5. โครงการสํารวจขอมลูและ
ลงทะเบียนเบ้ียยังชีพผูสูงอาย,ุ 
เบ้ียความพิการ และผูปวยเอดส 

กองสวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือสํารวจและลงทะเบียนเบ้ีย
ยังชีพผูสูงอายุ เบ้ียความพิการ 
และผูปวยเอดสท่ีมีสิทธิทุกคน
ในเขตเทศบาล 

สํารวจจดัทําฐานขอมูล และ
ลงทะเบียนเบ้ียยังชีพผูสูงอาย,ุ 
เบ้ียความพิการ และผูปวย
เอดสในเขตเทศบาลทุกคน 

3,000 3,000 2,955 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

 

6. โครงการสงเสริมสนับสนุนชมรม
ผูสูงอาย ุ

กองสวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมตางๆ ของชมรม
ผูสูงอาย ุ

จัดกิจกรรมเพ่ือสงเสรมิและ
สนับสนุนกิจกรรมชมรม
ผูสูงอาย ุฯลฯ 

50,000 30,000 28,400 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

 

 
 



ทําเนียบแผนงาน / โครงการตามที่ไดรับการอนุมัตงิบประมาณใหดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ
นา  ประจําปงบประมาณ

 พ.ศ.  2561        หนาที่   ๑๖
 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 
วัตถุประสงคของยุทธศาสตร  เพ่ือใหประชาชนไดรบับริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการอยางท่ัวถึงและมีคณุภาพชีวิตท่ีดีถวนหนา 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลําดับ 
ท่ี 

แผนงาน / โครงการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เปาหมาย งบประมาณ 
การประเมินผล
โครงการของ
คณะทํางานฯ 

หมายเหตุ ตามแผน 
ตามเทศบัญญัติ 

/เงินสะสม 
(ดําเนินการจริง) 

ตามแผน 
ตามเทศ
บัญญัติ 

/เงินสะสม 

ตามท่ี 
จายจริง 

7. โครงการสํารวจแนะนําสถาน
ประกอบการในเขตเทศบาล
ตําบลนาจอมเทียน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

เพ่ือใหประชาชนปฏิบัตติาม
กฎหมาย ระเบียบของเทศบาล 

ออกสํารวจรานคาและสถาน
ประกอบการตางๆ ทุก
ประเภท 

20,000 20,000 15,360 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

 

8. โครงการสํารวจขอมลูพ้ืนฐานเพ่ือ
การวางแผนพัฒนาเทศบาล 

กองสวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการ
สาธารณูปโภคและบริการ
สาธารณะอยางท่ัวถึง 

สํารวจขอมูลพ้ืนฐานครัวเรือน
ในเขตเทศบาลเพ่ือการ
วางแผนพัฒนาเทศบาล 

40,000 40,000 11,600 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

 

          
          
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 
 



ทําเนียบแผนงาน / โครงการตามที่ไดรับการอนุมัตงิบประมาณใหดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ
นา  ประจําปงบประมาณ

 พ.ศ.  2561        หนาที่   ๑๗
 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 
วัตถุประสงคของยุทธศาสตร  เพ่ือใหประชาชนไดรบับริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการอยางท่ัวถึงและมีคณุภาพชีวิตท่ีดีถวนหนา 

แผนงานการศึกษา 

ลําดับ 
ท่ี 

แผนงาน / โครงการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เปาหมาย งบประมาณ 
การประเมินผล
โครงการของ
คณะทํางานฯ 

หมายเหตุ ตามแผน 
ตามเทศบัญญัติ 

/เงินสะสม 
(ดําเนินการจริง) 

ตามแผน 
ตามเทศ
บัญญัติ 

/เงินสะสม 

ตามท่ี 
จายจริง 

1. โครงการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน 

กองการศึกษา เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดแสดง
ความคิดเห็นและมีสวนรวมใน
การพัฒนาชุมชนทองถ่ิน 

จัดใหมีเวทีใหเด็ก และเยาวชน
ในเขตเทศบาลไดแสดงความ
คิดเห็นมคีวามสามารถและมี
สวนรวมในการพัฒนาชุมชน
ทองถ่ิน 

30,000 30,000 20,540 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

 

          
          
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 
 



ทําเนียบแผนงาน / โครงการตามที่ไดรับการอนุมัตงิบประมาณใหดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ
นา  ประจําปงบประมาณ

 พ.ศ.  2561        หนาที่   ๑๘
 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 
วัตถุประสงคของยุทธศาสตร  เพ่ือใหประชาชนไดรบับริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการอยางท่ัวถึงและมีคณุภาพชีวิตท่ีดีถวนหนา 

แผนงานงบกลาง 

ลําดับ 
ท่ี 

แผนงาน / โครงการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เปาหมาย งบประมาณ 
การประเมินผล
โครงการของ
คณะทํางานฯ 

หมายเหตุ ตามแผน 
ตามเทศบัญญัติ 

/เงินสะสม 
(ดําเนินการจริง) 

ตามแผน 
ตามเทศ
บัญญัติ 

/เงินสะสม 

ตามท่ี 
จายจริง 

1. โครงการสงเคราะหเบ้ียยังชีพ
ผูสูงอายุ คนพิการและผูปวย
เอดส 

กอง
สาธารณสุขฯ 

เพ่ือสนับสนุนใหความ
ชวยเหลือผูท่ีไดรบัความ
เดือดรอนใหมคีวามเปนอยูท่ีดี
ข้ึน 

สงเคราะหเบ้ียยังชีพใหกับ
ผูสูงอาย ุคนพิการและผูปวย
เอดส  

10,643,520 9,044,400 8,424,200 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

 

          
          
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 
 



ทําเนียบแผนงาน / โครงการตามที่ไดรับการอนุมัตงิบประมาณใหดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ
นา  ประจําปงบประมาณ

 พ.ศ.  2561        หนาที่   ๑๙
 

ยุทธศาสตรท่ี ๔  การพัฒนาดานการศึกษา 
วัตถุประสงคของยุทธศาสตร  เพ่ือใหประชาชนไดรบัการศึกษามีองคความรูและหันมาสนใจกิจกรรมทางดานกีฬา  วัฒนธรรมประเพณคีงอยูกับทองถ่ิน 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลําดับ 
ท่ี 

แผนงาน / โครงการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เปาหมาย งบประมาณ 
การประเมินผล
โครงการของ
คณะทํางานฯ 

หมายเหตุ ตามแผน 
ตามเทศบัญญัติ 

/เงินสะสม 
(ดําเนินการจริง) 

ตามแผน 
ตามเทศ
บัญญัติ 

/เงินสะสม 

ตามท่ี 
จายจริง 

1. โครงการจดังานวันเทศบาล สํานักปลดัฯ เพ่ือใหประชาชนรวมกัน
อนุรักษวัฒนธรรมประเพณี
ทองถ่ิน และวันสาํคัญของ 
ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย 

จัดงานวันเทศบาล  วันท่ี ๒๔ 
เมษายน ของทุกป 

27,000 27,000 26,250 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

 

2. โครงการสนับสนุนงบประมาณ
โครงการจดังานรัฐพิธีของ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุร ี

สํานักปลดัฯ เพ่ือบูรณาการกับสวนราชการ
อ่ืนในการขับเคลื่อนการพัฒนา 

อุดหนุนงบประมาณใหอําเภอ
สัตหีบดําเนินโครงการจดังาน
รัฐพิธี 

20,000 20,000 20,000 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 



ทําเนียบแผนงาน / โครงการตามที่ไดรับการอนุมัตงิบประมาณใหดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ
นา  ประจําปงบประมาณ

 พ.ศ.  2561        หนาที่   ๒๐
 

ยุทธศาสตรท่ี ๔  การพัฒนาดานการศึกษา 
วัตถุประสงคของยุทธศาสตร  เพ่ือใหประชาชนไดรบัการศึกษามีองคความรูและหันมาสนใจกิจกรรมทางดานกีฬา  วัฒนธรรมประเพณคีงอยูกับทองถ่ิน 

แผนงานการศึกษา 

ลําดับ 
ท่ี 

แผนงาน / โครงการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เปาหมาย งบประมาณ 
การประเมินผล
โครงการของ
คณะทํางานฯ 

หมายเหตุ ตามแผน 
ตามเทศบัญญัติ 

/เงินสะสม 
(ดําเนินการจริง) 

ตามแผน 
ตามเทศ
บัญญัติ 

/เงินสะสม 

ตามท่ี 
จายจริง 

1. โครงการจดัซื้อหนังสือวัสดุทาง
การศึกษา วัสดสุํานักงาน 
ประจําหองสมุด 

กองการศึกษา เพ่ือใหประชาชนมีแหลงความรู
เพ่ิมเตมิและทันสมัยไดรับรูขอ 
มูลขาวสารเหตุการณตางๆ ใน
ชีวิตประจําวัน 

จัดหาหนังสือ, วัสดุทางการ
ศึกษาประจําหองสมุด, 
นิตยสาร, วารสาร ฯลฯ ท่ีใชใน
หองสมุด จํานวน ๒  ครั้ง/ป 
  

30,000 150,000 89,493 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

 

2. โครงการจดัหาวัสดุครภุณัฑ
เครื่องมือเครื่องใชทางการศึกษา
ท่ีทันสมัยของกองการศึกษา 

กองการศึกษา เพ่ือใหการปฏิบัตริาชการ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

จัดหาวัสด ุครุภัณฑ เครื่องมือ
เครื่องใช เชน โทรทัศน, 
โทรสาร, โทรศัพท, แอร, พัด
ลม ฯลฯ 
 

120,000 100,000 41,300 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

 

3. โครงการจดัการเรียนการสอน
ภาษาตางประเทศใหเด็กปฐมวัย 
 

กองการศึกษา เพ่ือสงเสริมพ้ืนฐานการเรียนรู
ภาษาตาง ประเทศในเด็ก
ปฐมวัยใหมีพ้ืนฐานเบ้ืองตนมี
ทักษะในการฟง พูด อาน เขียน 
และพัฒนาใหเด็กเกิดความรู
ความเขาใจในภาษาตาง 
ประเทศในการศึกษาระดับท่ี
สูงข้ึนตอไป 

จัดการเรียนการสอน
ภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน) 
ใหกับนักเรียนของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลนาจอม
เทียน 

300,000 300,000 61,600 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

 

    
 

      

 



ทําเนียบแผนงาน / โครงการตามที่ไดรับการอนุมัตงิบประมาณใหดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ
นา  ประจําปงบประมาณ

 พ.ศ.  2561        หนาที่   ๒๑
 

ยุทธศาสตรท่ี ๔  การพัฒนาดานการศึกษา 
วัตถุประสงคของยุทธศาสตร  เพ่ือใหประชาชนไดรบัการศึกษามีองคความรูและหันมาสนใจกิจกรรมทางดานกีฬา  วัฒนธรรมประเพณคีงอยูกับทองถ่ิน 

แผนงานการศึกษา 

ลําดับ 
ท่ี 

แผนงาน / โครงการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เปาหมาย งบประมาณ 
การประเมินผล
โครงการของ
คณะทํางานฯ 

หมายเหตุ ตามแผน 
ตามเทศบัญญัติ 

/เงินสะสม 
(ดําเนินการจริง) 

ตามแผน 
ตามเทศ
บัญญัติ 

/เงินสะสม 

ตามท่ี 
จายจริง 

4. โครงการวันวิชาการ กองการศึกษา เพ่ือสงเสริมใหเด็กมีทักษะดาน
วิชาการอยางหลากหลาย กลา
แสดงออกในการทํากิจกรรม
รวมกับผูอ่ืน 

จัดกิจกรรมทักษะดานวิชาการ
อยางหลากหลาย อาทิ จัดการ
แสดงผลงานของนักเรียน 
ประกวดแขงทักษะวิชาการ
ตางๆ ฯลฯ 

60,000 60,000 56,656.35 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

 

5. โครงการหนูนอยเรียนรูนอก
สถานท่ี 

กองการศึกษา เพ่ือใหเด็กไดเรยีนรูแหลงการ 
ศึกษารอบตัวท้ังนอกหองเรียน 
และนอกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
เพ่ือใหเด็กเกิดการเรียนรูจาก
ประสบการณจริง 

จัดกิจกรรมพาเด็กไปเรยีนรู
แหลงการศึกษานอกสถานท่ี  
 
จัดกิจกรรมเรียนรูนอก
หองเรียน 

30,000 30,000 1,164 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

 

6. โครงการปฐมนิเทศ กองการศึกษา เพ่ือใหผูปกครองไดมีสวนรวม
ในการดําเนินการ และรับทราบ
เก่ียวกับขอบังคบัของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลนาจอมเทียน 

จัดประชุมผูปกครองป
การศึกษาละ ๒ ครั้ง 

20,000 20,000 20,000 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

 

7. โครงการฝกอบรมและศึกษาดู
งานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

กองการศึกษา เพ่ือพัฒนาศักยภาพของครู
ผูดูแลเด็กใหมีประสิทธิภาพใน
การจัดการเรยีนการสอน 

ครูผูดูแลเด็กทุกคนในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
นาจอมเทียนไดรับการอบรม
อยางตอเน่ือง 
 
 

120,000 120,000 34,450 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

 

 



ทําเนียบแผนงาน / โครงการตามที่ไดรับการอนุมัตงิบประมาณใหดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ
นา  ประจําปงบประมาณ

 พ.ศ.  2561        หนาที่   ๒๒
 

ยุทธศาสตรท่ี ๔  การพัฒนาดานการศึกษา 
วัตถุประสงคของยุทธศาสตร  เพ่ือใหประชาชนไดรบัการศึกษามีองคความรูและหันมาสนใจกิจกรรมทางดานกีฬา  วัฒนธรรมประเพณคีงอยูกับทองถ่ิน 

แผนงานการศึกษา 

ลําดับ 
ท่ี 

แผนงาน / โครงการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เปาหมาย งบประมาณ 
การประเมินผล
โครงการของ
คณะทํางานฯ 

หมายเหตุ ตามแผน 
ตามเทศบัญญัติ 

/เงินสะสม 
(ดําเนินการจริง) 

ตามแผน 
ตามเทศ
บัญญัติ 

/เงินสะสม 

ตามท่ี 
จายจริง 

8. โครงการกีฬาสีอนุบาล กองการศึกษา เพ่ือสงเสริมใหเด็กไดทํากิจกรรมรวมกัน
ซึ่งแสดงถึงความสามัคคีและเกิดความ
สนุกสนานไดออกกําลังกายเพ่ือให
รางกายแข็งแรง 

จัดแขงกีฬาสีภายในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

30,000 30,000 29,980 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

 

9. โครงการจดังานวันเด็ก
แหงชาติ 

กองการศึกษา เพ่ือใหประชาชนไดเห็นความสําคญัของ
เด็กและเด็กเห็นความสําคญัของตนเอง
ไดมสีวนรวมทํากิจกรรมท่ีเปน
ประโยชน 

จัดงานวันเด็กแหงชาต ิในวัน
เสารท่ี ๒ของเดือนมกราคม 
ใหกับเด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลและพ้ืนท่ีใกลเคยีง 
จํานวน ๑ ครั้ง ทุกป 

300,000 300,000 247,572.70 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

 

10. โครงการจดังานวันแม
แหงชาติ 

กองการศึกษา เพ่ือใหนักเรียน และผูปกครองของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลไดแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีตอสมเดจ็พระนางเจา
สิริกิตติ์และไดแสดงออกในความรกัของ
พระคุณของแม 

จัดกิจกรรมวันแมแหงชาต ิ
จํานวน ๑ ครั้ง/ป 

20,000 20,000 19,620 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

 

11. โครงการจดังานวันพอ
แหงชาติ 

กองการศึกษา เพ่ือใหนักเรียน และผูปกครองของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลไดแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีตอพระบาท สมเดจ็
พระเจาอยูหัว และไดแสดงออกใน
ความรักของพระคณุของพอ 

จัดงานวันพอแหงชาติ 20,000 20,000 10,587 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

 

 



ทําเนียบแผนงาน / โครงการตามที่ไดรับการอนุมัตงิบประมาณใหดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ
นา  ประจําปงบประมาณ

 พ.ศ.  2561        หนาที่   ๒๓
 

ยุทธศาสตรท่ี ๔  การพัฒนาดานการศึกษา 
วัตถุประสงคของยุทธศาสตร  เพ่ือใหประชาชนไดรบัการศึกษามีองคความรูและหันมาสนใจกิจกรรมทางดานกีฬา  วัฒนธรรมประเพณคีงอยูกับทองถ่ิน 

แผนงานการศึกษา 

ลําดับ 
ท่ี 

แผนงาน / โครงการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เปาหมาย งบประมาณ 
การประเมินผล
โครงการของ
คณะทํางานฯ 

หมายเหตุ ตามแผน 
ตามเทศบัญญัติ 

/เงินสะสม 
(ดําเนินการจริง) 

ตามแผน 
ตามเทศ
บัญญัติ 

/เงินสะสม 

ตามท่ี 
จายจริง 

12. โครงการสนับสนุน
งบประมาณโครงการ
รับเสด็จพระบรมวงศา
นุวงศ 

สํานักปลดัฯ เพ่ือบูรณาการกับสวนราชการอ่ืนใน
การขับเคลื่อนการพัฒนา 

อุดหนุนงบประมาณใหอําเภอ
สัตหีบดําเนินโครงการรับเสด็จ
พระบรมวงศานุวงศ 

100,000 100,000 100,000 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

 

13. โครงการสนับสนุน
อาหารเสริม (นม) 
ใหกับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาลตําบล
นาจอมเทียน และ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ใน
เขตเทศบาลตําบลนา
จอมเทียน 

กองการศึกษา เพ่ือสนับสนุนใหความชวยเหลือเดก็
นักเรียนใหไดรับอาหารเสรมิ (นม)  ท่ีมี
คุณภาพอยางท่ัวถึงและเด็กมสีุขภาพ
แข็งแรง 

จัดหาอาหารเสริม (นม) ใหกับ 
๑. ศพด. ทต.นาจอมเทียน 
(แหงท่ี ๑)๒. ศพด. ทต.นาจอม
เทียน (แหงท่ี ๒) 

160,000 160,000 76,349.70 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

 

14. โครงการสนับสนุน
อาหารเสริม (นม) 
ใหกับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาลตําบล
นาจอมเทียน และ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ใน
เขตเทศบาลตําบลนา
จอมเทียน 

กองการศึกษา เพ่ือสนับสนุนใหความชวยเหลือเดก็
นักเรียนใหไดรับอาหารเสรมิ (นม)  ท่ีมี
คุณภาพอยางท่ัวถึงและเด็กมสีุขภาพ
แข็งแรง 

จัดหาอาหารเสริม (นม) ใหกับ
นักเรียน สพฐ. ดังน้ี ๑. ร.ร.
บานอําเภอ๒. ร.ร.วัดนาจอม
เทียน ๓. ร.ร.บานหินวง  

2,000,000 2,000,000 49,700 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

 

 



ทําเนียบแผนงาน / โครงการตามที่ไดรับการอนุมัตงิบประมาณใหดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ
นา  ประจําปงบประมาณ

 พ.ศ.  2561        หนาที่   ๒๔
 

ยุทธศาสตรท่ี ๔  การพัฒนาดานการศึกษา 
วัตถุประสงคของยุทธศาสตร  เพ่ือใหประชาชนไดรบัการศึกษามีองคความรูและหันมาสนใจกิจกรรมทางดานกีฬา  วัฒนธรรมประเพณคีงอยูกับทองถ่ิน 

แผนงานการศึกษา 

ลําดับ 
ท่ี 

แผนงาน / โครงการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เปาหมาย งบประมาณ 
การประเมินผล
โครงการของ
คณะทํางานฯ 

หมายเหตุ ตามแผน 
ตามเทศบัญญัติ 

/เงินสะสม 
(ดําเนินการจริง) 

ตามแผน 
ตามเทศ
บัญญัติ 

/เงินสะสม 

ตามท่ี 
จายจริง 

15. โครงการจดัหาอาหาร
กลางวันใหกับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลนาจอมเทียน 

กองการศึกษา เพ่ือสนับสนุนใหความชวยเหลือเดก็
นักเรียนใหไดรับบริการอาหารกลาง
วันท่ีมีประโยชนมีคุณคาสารอาหาร
ครบถวน  และเด็กมีสุขภาพรางกาย
แข็งแรง 

จัดหาอาหารกลางวันใหกับ
นักเรียนของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ดังน้ี๑. ศพด.ทต.นาจอม
เทียน๒. ศพด.ทต.นาจอม
เทียน (แหงท่ี ๒) 

750,000 750,000 209,605 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

 

16. โครงการจดัหาอาหาร
กลางวันใหกับโรงเรยีน
สังกัด สพฐ. ในเขต
เทศบาล 

กองการศึกษา เพ่ือสนับสนุนใหความชวยเหลือเดก็
นักเรียนใหไดรับบริการอาหารกลาง
วันท่ีมีประโยชนมีคุณคาสารอาหาร
ครบถวน  และเด็กมีสุขภาพรางกาย
แข็งแรง 

จัดหาอาหารกลางวันใหกับ
นักเรียน สพฐ. ดังน้ี๑. ร.ร.
บานอําเภอ๒. ร.ร.วัดนาจอม
เทียน  ๓. ร.ร.บานหินวง 

3,448,000 3,448,000 1,740,000 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

 

17. โครงการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมเด็ก
และเยาวชน (คายพุทธ
บุตร) 

กองการศึกษา เพ่ือปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนมี
คุณธรรมและจรยิธรรมท่ีดีงาม 

จัดกิจกรรมใหความรูดาน
คุณธรรมจริยธรรม ใหแก เด็ก 
และเยาวชน จํานวน ๑ ครั้ง 

150,000 150,000 32,863 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

 

18. โครงการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
สําหรับเด็กปฐมวัย 

กองการศึกษา เพ่ือปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีงาม
และคานิยม ๑๒ ประการ ใหกับเด็ก
ปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

จัดกิจกรรมสงเสรมิคณุธรรม 
จริยธรรม เชน การทําบุญตัก
บาตรท่ีวัดบําเพ็ญประโยชน
ภายในวัด ฯลฯ 
 
 

10,000.00 10,000.00 9,225 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

 

 



ทําเนียบแผนงาน / โครงการตามที่ไดรับการอนุมัตงิบประมาณใหดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ
นา  ประจําปงบประมาณ

 พ.ศ.  2561        หนาที่   ๒๕
 

ยุทธศาสตรท่ี ๔  การพัฒนาดานการศึกษา 
วัตถุประสงคของยุทธศาสตร  เพ่ือใหประชาชนไดรบัการศึกษามีองคความรูและหันมาสนใจกิจกรรมทางดานกีฬา  วัฒนธรรมประเพณคีงอยูกับทองถ่ิน 

แผนงานการศึกษา 

ลําดับ 
ท่ี 

แผนงาน / โครงการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เปาหมาย งบประมาณ 
การประเมินผล
โครงการของ
คณะทํางานฯ 

หมายเหตุ ตามแผน 
ตามเทศบัญญัติ 

/เงินสะสม 
(ดําเนินการจริง) 

ตามแผน 
ตามเทศ
บัญญัติ 

/เงินสะสม 

ตามท่ี 
จายจริง 

19 โครงกาจัดซื้อสื่อการ
เรียนการสอน วัสดุ
การศึกษา และเครื่อง
เลนพัฒนาการเด็ก 
 

กองการศึกษา เพ่ือสรรหาวัสด ุอุปกรณการศึกษาท่ีมี
คุณภาพเหมาะสมกับเด็ก ฯลฯ 

จัดซื้อสื่อการเรยีนการสอนวัสดุ
การศึกษาและเครื่องเลน
พัฒนาการเด็ก 

80,000 80,000 80,000 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

 

20. โครงการสนับสนุน
สงเสริมกิจกรรมสภา
เด็กและเยาวชน 
 

กองการศึกษา เพ่ือสงเสริมใหสภาเด็กและเยาวชนมี
การดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ และมี
ความเขมแข็ง 

สนับสนุนสงเสริมกิจกรรมตางๆ 
ของสภาเด็กและเยาวชน ฯลฯ 

30,000 30,000 1,450 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

 

21. โครงการประชุมอบรม
และศึกษาดูงานสภา
เด็กและเยาวชน 

กองการศึกษา เพ่ือใหสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนมี
ความรูความเขาใจ และดําเนินงานได
อยางมีประสิทธิภาพและมีความ
เขมแข็ง 
 

จัดประชุม/อบรม และศึกษาดู
งานเก่ียวกับการดําเนินงาน
สภาเด็ก และเยาวชน 

50,000 50,000 9,020 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

 

22. โครงการจดัอบรม
เครือขายผูนําเยาวชน 

กองการศึกษา เพ่ือเสรมิสรางเยาวชนใหเปนผูนําและ
ผูตามท่ีด ีฯลฯ 

จัดกิจกรรมการฝกอบรมความ
เปนผูนําใหกับเยาวชนโดยเนน
การทํากิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ตนเองในดานตางๆ เชน 
รางกาย สติปญญา ฯลฯ 

100,000 100,000 60,010 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

 

 



ทําเนียบแผนงาน / โครงการตามที่ไดรับการอนุมัตงิบประมาณใหดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ
นา  ประจําปงบประมาณ

 พ.ศ.  2561        หนาที่   ๒๖
 

ยุทธศาสตรท่ี ๔  การพัฒนาดานการศึกษา 
วัตถุประสงคของยุทธศาสตร  เพ่ือใหประชาชนไดรบัการศึกษามีองคความรูและหันมาสนใจกิจกรรมทางดานกีฬา  วัฒนธรรมประเพณคีงอยูกับทองถ่ิน 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลําดับ 
ท่ี 

แผนงาน / โครงการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เปาหมาย งบประมาณ 
การประเมินผล
โครงการของ
คณะทํางานฯ 

หมายเหตุ ตามแผน 
ตามเทศบัญญัติ 

/เงินสะสม 
(ดําเนินการจริง) 

ตามแผน 
ตามเทศ
บัญญัติ 

/เงินสะสม 

ตามท่ี 
จายจริง 

1. โครงการจดัการแขงกีฬาชุมชน
สัมพันธ 

กองการศึกษา เพ่ือจัดใหมีการแขงขันกีฬา
ระหวางชุมชนทําใหประชาชน
เกิดความรัก ความสามัคค ี

จัดแขงขันกีฬาวอลเลยบอล, 
ตะกรอ,  เปตอง ฟุตบอลและ
กีฬาพ้ืนบาน ฯลฯ 

130,000 130,000 69,230 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

 

2. โครงการออกกําลังกายเพ่ือ
สุขภาพ 

กองการศึกษา เพ่ือใหประชาชนไดออกกําลัง
กายอยางสม่ําเสมอ 

จัดใหมีการออกกําลังกาย เชน 
เตนแอรโรบิก, มวยไทย ฯลฯ 

150,000 150,000 60,660 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

 

3. โครงการสงเสริมการแขงขัน
กีฬาทองถ่ิน 

กองการศึกษา เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวน
รวมในการแขงขันกีฬารายการ
ตางๆ ในทองถ่ิน 

สนับสนุนการจัดการแขงขัน
กีฬาในทองถ่ินในรายการตางๆ 
ฯลฯ 

100,000 100,000 65,872 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

 

4. โครงการจดังานวันไหลทองถ่ิน กองการศึกษา เพ่ือใหเยาวชนและประชาชน
รวมกันสืบสานอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
ของทองถ่ินใหคงอยูสืบไป 

จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี
วันไหลทองถ่ินชาวนาจอม
เทียน (ม.๑, ม.๒) วันท่ี ๑๘ 
เม.ย. และบานอําเภอ (ม.๓, ม.
๔, ม.๘, ม.๙) วันท่ี ๒๐ เม.ย. 
ของทุกป 

300,000 300,000 197,380 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

 

5. โครงการจดังานประเพณีแห
เทียนพรรษา 

กองการศึกษา เพ่ือใหประชาชน คร ูนักเรียน
และผูปกครองรวมกันอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
ของทองถ่ิน  

จัดกิจกรรมงานแหเทียน
พรรษา จํานวน ๑ ครั้ง ในวัน
กอนวันเขาพรรษา และนํา
ถวายเทียนพรรษา ณ วัดใน
เขตเทศบาล 
 

150,000 150,000 92,240 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

 

 



ทําเนียบแผนงาน / โครงการตามที่ไดรับการอนุมัตงิบประมาณใหดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ
นา  ประจําปงบประมาณ

 พ.ศ.  2561        หนาที่   ๒๗
 

ยุทธศาสตรท่ี ๔  การพัฒนาดานการศึกษา 
วัตถุประสงคของยุทธศาสตร  เพ่ือใหประชาชนไดรบัการศึกษามีองคความรูและหันมาสนใจกิจกรรมทางดานกีฬา  วัฒนธรรมประเพณคีงอยูกับทองถ่ิน 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลําดับ 
ท่ี 

แผนงาน / โครงการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เปาหมาย งบประมาณ 
การประเมินผล
โครงการของ
คณะทํางานฯ 

หมายเหตุ ตามแผน 
ตามเทศบัญญัติ 

/เงินสะสม 
(ดําเนินการจริง) 

ตามแผน 
ตามเทศ
บัญญัติ 

/เงินสะสม 

ตามท่ี 
จายจริง 

6. โครงการสงเสริมวันสาํคัญทาง
ศาสนา 

กองการศึกษา เพ่ือใหประชาชนรวมกัน
สงเสริมวันสําคัญทางศาสนา  

จัดกิจกรรมวันสําคัญทาง
ศาสนา จํานวน ๓ ครั้ง (วัน
มาฆบูชา, วันอาสาฬหบูชา,  
วันวิสาขบูชา) 
 

30,000 30,000 29,999 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

 

7. โครงการวันไหวคร ู กองการศึกษา เพ่ือใหเด็กรําลึกถึงพระคณุของ
คุณคร ู
 

จัดกิจกรรมวันไหวคร ู 15,000 15,000 14,100 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

 

8. โครงการสนับสนุนงบประมาณ
โครงการจดังานนมัสการพระ
พุทธสิหิงคงานประเพณี
สงกรานตและงานประจําป
จังหวัดชลบุร ี

กองการศึกษา เพ่ือบูรณาการกับสวนราชการ
อ่ืนในการขับเคลื่อนการพัฒนา 

อุดหนุนงบประมาณใหอําเภอ
สัตหีบดําเนินโครงการ
สนับสนุนการจัดงานนมสัการ
พระพุทธสิหิงคงานประเพณี
สงกรานตและงานประจําป
จังหวัดชลบุร ี 

170,000 170,000 170,000 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

 

          

 
 
 
 

         

 
 



ทําเนียบแผนงาน / โครงการตามที่ไดรับการอนุมัตงิบประมาณใหดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ
นา  ประจําปงบประมาณ

 พ.ศ.  2561        หนาที่   ๒๘
 

ยุทธศาสตรท่ี ๕  การพัฒนาดานการบริหารจัดการ 
วัตถุประสงคของยุทธศาสตร  เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการบรหิารงานกับเทศบาล  สังคมรมเย็นเปนสุข 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลําดับ 
ท่ี 

แผนงาน/โครงการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เปาหมาย งบประมาณ 
การประเมินผล
โครงการของ
คณะทํางานฯ 

หมายเหตุ 
ตามแผน 

ตามเทศบัญญัติ 
/เงินสะสม 

(ดําเนินการจริง) 
ตามแผน 

ตามเทศ
บัญญัติ 

/เงินสะสม 

ตามท่ี 
จายจริง 

1. โครงการจดัหาเครื่องมือ
เครื่องใชของสํานัก
ปลัดเทศบาล 

สํานักปลัดฯ เพ่ือใหการปฏิบัตริาชการเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ 

จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช เชน
คอมพิวเตอรพรอม อุปกรณควบ ,
ตูเย็น,ตูเก็บเอกสาร,โทรสาร แอร 
ฯลฯ 

3,056,300 3,056,300 186,900 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

 

2. โครงการจดัหาเครื่องมือ
เครื่องใชของกองคลัง 

กองคลัง เพ่ือใหการปฏิบัตริาชการเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพเพียงพอกับ
บุคลากร 

จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช เชน ตู, 
โตะ, เกาอ้ี, ตูเก็บระวาง, โคม
ไฟฟาโตะเขียนแบบ, ตูเหล็ก ๒ 
บาน, ตูเก็บเอกสาร, เครื่อง
คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณควบ, 
เครื่องสแกนเนอร ฯลฯ 

100,000. 100,000 82,134.50 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

 

3. โครงการจดัทําปาย
ประชาสมัพันธการเสีย
ภาษี 
 

กองคลัง เพ่ือใหประชาชนไดรับความรูดาน
ภาษีอากรถูกตองและปฏิบัติอยาง
ถูกตอง 

จัดทําปายประชาสัมพันธ จํานวน 
๓ ปาย 

20,000 20,000 5,184 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

 

4. โครงการจดัทํา
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 

สํานักปลัดฯ เพ่ือใหสามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชนในทองถ่ิน
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 

จัดทํารางแผนพัฒนา             
ทองถ่ินสี่ป จํานวน ๑แผน 

20,000 20,000 12,000 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

 

 
 
 



ทําเนียบแผนงาน / โครงการตามที่ไดรับการอนุมัตงิบประมาณใหดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ
นา  ประจําปงบประมาณ

 พ.ศ.  2561        หนาที่   ๒๙
 

ยุทธศาสตรท่ี ๕  การพัฒนาดานการบริหารจัดการ 
วัตถุประสงคของยุทธศาสตร  เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการบรหิารงานกับเทศบาล  สังคมรมเย็นเปนสุข 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลําดับ 
ท่ี 

แผนงาน/โครงการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เปาหมาย งบประมาณ 
การประเมินผล
โครงการของ
คณะทํางานฯ 

หมายเหตุ 
ตามแผน 

ตามเทศบัญญัติ 
/เงินสะสม 

(ดําเนินการจริง) 
ตามแผน 

ตามเทศ
บัญญัติ 

/เงินสะสม 

ตามท่ี 
จายจริง 

5. โครงการจดัทําเทศ
บัญญัติงบประมาณ
รายจายประจาํป 

สํานักปลัดฯ เพ่ือใหสามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชนในทองถ่ิน
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

จัดทํารางเทศบัญญัต ิ          
งบประมาณรายจาย  ประจําป 

100,000 100,000 64,300 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

 

6. โครงการสํารวจความพึง
พอใจประชาชนในการ
ใหบริการของเทศบาล 

สํานักปลัดฯ เพ่ือใหสามารถตอบ สนองความ
ตองการของประชาชนในทองถ่ิน
ตามหลักธรรมา 
ภิบาล 

ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจใน
การใหบริการสาธารณะของ
เทศบาล ท้ังโดยเทศบาล
ดําเนินการสํารวจเองและให
หนวยงานภายนอกสํารวจ 
 

30,000 30,000 30,000 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

 

7. โครงการสนับสนุน
งบประมาณโครงการ
ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณกิจกรรม
สํานักทะเบียนอําเภอสัต
หีบ ปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

สํานักปลัดฯ เพ่ือบูรณาการกับสวนราชการอ่ืน
ดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา 

อุดหนุนงบประมาณใหอําเภอสตั
หีบ ดําเนินโครงการกิจกรรมสํานัก
ทะเบียนฯ 

50,000 50,000 50,000 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

 

  
 
 

        

 
 



ทําเนียบแผนงาน / โครงการตามที่ไดรับการอนุมัตงิบประมาณใหดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ
นา  ประจําปงบประมาณ

 พ.ศ.  2561        หนาที่   ๓๐
 

ยุทธศาสตรท่ี ๕  การพัฒนาดานการบริหารจัดการ 
วัตถุประสงคของยุทธศาสตร  เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการบรหิารงานกับเทศบาล  สังคมรมเย็นเปนสุข 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ลําดับ 
ท่ี 

แผนงาน/โครงการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เปาหมาย งบประมาณ 
การประเมินผล
โครงการของ
คณะทํางานฯ 

หมายเหตุ 
ตามแผน 

ตามเทศบัญญัติ 
/เงินสะสม 

(ดําเนินการจริง) 
ตามแผน 

ตามเทศ
บัญญัติ 

/เงินสะสม 

ตามท่ี 
จายจริง 

1. โครงการรณรงคขับข่ี
ปลอดภัย 

สํานักปลัดฯ เพ่ือใหประชาชนปฏิบัตติาม
กฎหมายและระเบียบของเทศบาล 

จัดทําขาวประชาสัมพันธจัดทํา
ปายประชาสัมพันธและตั้งจุด
บริการประชาชนในชวงเทศกาล
ตางๆ 

100,000 100,000 81,920 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

 

2. โครงการอบรมแผน
ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

สํานักปลัดฯ เพ่ือใหประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
อยางท่ัวถึง 

จัดฝกอบรมซอมการระงับอัคคภีัย
เบ้ืองตนและแผนปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัใหแก 
ประชาชน สถานประกอบการ 
นักเรียน ฯลฯ 

40,000 40,000 40,000 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 



ทําเนียบแผนงาน / โครงการตามที่ไดรับการอนุมัตงิบประมาณใหดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ
นา  ประจําปงบประมาณ

 พ.ศ.  2561        หนาที่   ๓๑
 

ยุทธศาสตรท่ี ๕  การพัฒนาดานการบริหารจัดการ 
วัตถุประสงคของยุทธศาสตร  เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการบรหิารงานกับเทศบาล  สังคมรมเย็นเปนสุข 

แผนงานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห 

ลําดับ 
ท่ี 

แผนงาน/โครงการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เปาหมาย งบประมาณ 
การประเมินผล
โครงการของ
คณะทํางานฯ 

หมายเหตุ 
ตามแผน 

ตามเทศบัญญัติ 
/เงินสะสม 

(ดําเนินการจริง) 
ตามแผน 

ตามเทศ
บัญญัติ 

/เงินสะสม 

ตามท่ี 
จายจริง 

1. โครงการจดัหาเครื่องมือ
เครื่องใชของกอง
สวัสดิการสังคม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ 

จัดซื้อโตะ, เกาอ้ี, คอมพิวเตอร, 
เครื่องถายเอกสาร ฯลฯ 

100,000 100,000 45,600 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

 

          

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 



ทําเนียบแผนงาน / โครงการตามที่ไดรับการอนุมัตงิบประมาณใหดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ
นา  ประจําปงบประมาณ

 พ.ศ.  2561        หนาที่   ๓๒
 

ยุทธศาสตรท่ี ๕  การพัฒนาดานการบริหารจัดการ 
วัตถุประสงคของยุทธศาสตร  เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการบรหิารงานกับเทศบาล  สังคมรมเย็นเปนสุข 

แผนงานการศึกษา 

ลําดับ 
ท่ี 

แผนงาน/โครงการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เปาหมาย งบประมาณ 
การประเมินผล
โครงการของ
คณะทํางานฯ 

หมายเหตุ 
ตามแผน 

ตามเทศบัญญัติ 
/เงินสะสม 

(ดําเนินการจริง) 
ตามแผน 

ตามเทศ
บัญญัติ 

/เงินสะสม 

ตามท่ี 
จายจริง 

1. โครงการจดัหาเครื่องมือ 
เครื่องใชของกอง
การศึกษา 

กองการศึกษา เพ่ือใหเจาหนาท่ีมีเครื่องมือ
เครื่องใชท่ีทันสมัยทําใหการ
ทํางานมีประสิทธิภาพ ประชาชน
ไดรับบริการท่ีด ี

จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช เชน ตูไม
, ตูเหล็ก, โตะ, เกาอ้ี, โตะ เกาอ้ี, 
คอมพิวเตอร, เครื่องปริ้นเตอร, 
เครื่องสแกนเนอร, โทรทัศน, 
โทรสาร, โทรศัพท, กลองถายรูป, 
แอร, พัดลม ฯลฯ 

100,000 100,000 24,309 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

 

          

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 



ทําเนียบแผนงาน / โครงการตามที่ไดรับการอนุมัตงิบประมาณใหดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ
นา  ประจําปงบประมาณ

 พ.ศ.  2561        หนาที่   ๓๓
 

ยุทธศาสตรท่ี ๕  การพัฒนาดานการบริหารจัดการ 
วัตถุประสงคของยุทธศาสตร  เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการบรหิารงานกับเทศบาล  สังคมรมเย็นเปนสุข 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลําดับ 
ท่ี 

แผนงาน/โครงการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เปาหมาย งบประมาณ 
การประเมินผล
โครงการของ
คณะทํางานฯ 

หมายเหตุ 
ตามแผน 

ตามเทศบัญญัติ 
/เงินสะสม 

(ดําเนินการจริง) 
ตามแผน 

ตามเทศ
บัญญัติ 

/เงินสะสม 

ตามท่ี 
จายจริง 

1. โครงการอบรมและศึกษา
ดูงานคณะกรรมการ
ชุมชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือใหประชาชนมีความรูและเขา
มามีสวนรวมในการบริหารงาน
ของเทศบาล 

จัดอบรมและศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการชุมชน 

1,000,000 1,000,000 823,270 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

 

          

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 
 



ทําเนียบแผนงาน / โครงการตามที่ไดรับการอนุมัตงิบประมาณใหดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ
นา  ประจําปงบประมาณ

 พ.ศ.  2561        หนาที่   ๓๔
 

ยุทธศาสตรท่ี ๖  การพัฒนาดานคมนาคม 
วัตถุประสงคของยุทธศาสตร  เพ่ือใหการคมนาคมท้ังทางบก  ทางนํ้า  มีความสะดวก  รวดเร็วและปลอดภัยเอ้ือตอการพัฒนาดานตางๆ 

แผนงานบริหารท่ัวไป 

ลําดับ 
ท่ี 

แผนงาน / โครงการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เปาหมาย งบประมาณ 
การประเมินผล
โครงการของ
คณะทํางานฯ 

หมายเหตุ 
ตามแผน 

ตามเทศบัญญัติ 
/เงินสะสม 

(ดําเนินการจริง) 
ตามแผน 

ตามเทศ
บัญญัติ 

/เงินสะสม 

ตามท่ี 
จายจริง 

1. โครงการจดัหาอุปกรณดาน
การจราจร 

สํานักปลดัฯ เพ่ือใหประชาชนปฏิบัติถูกตอง
ตามกฎหมายอยางเครงครดั 

จัดหาแผงก้ันจราจร  กรวย
จราจร ฯลฯ 

100,000 100,000 95,250 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

 

          

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 
 



ทําเนียบแผนงาน / โครงการตามที่ไดรับการอนุมัตงิบประมาณใหดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ
นา  ประจําปงบประมาณ

 พ.ศ.  2561        หนาที่   ๓๕
 

ยุทธศาสตรท่ี ๖  การพัฒนาดานคมนาคม 
วัตถุประสงคของยุทธศาสตร  เพ่ือใหการคมนาคมท้ังทางบก  ทางนํ้า  มีความสะดวก  รวดเร็วและปลอดภัยเอ้ือตอการพัฒนาดานตางๆ 

แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ 
ท่ี 

แผนงาน / โครงการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เปาหมาย งบประมาณ 
การประเมินผล
โครงการของ
คณะทํางานฯ 

หมายเหตุ 
ตามแผน 

ตามเทศบัญญัติ 
/เงินสะสม 

(ดําเนินการจริง) 
ตามแผน 

ตามเทศ
บัญญัติ 

/เงินสะสม 

ตามท่ี 
จายจริง 

1. โครงการจดัหาวัสดุกอสราง กองชาง เพ่ือใหมีวัสดุกอสรางในการ
บํารุงรักษาถนน  สะพาน  ทาง
เทา 
 

จัดหาวัสดุกอสรางไวซอมแซม
ถนน  ทางเทา  สะพาน 

1,000,000 1,000,000 428,095 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

 

2. โครงการจดัหาวัสดุไฟฟา กองชาง เพ่ือใหมีวัสดไุฟฟาใชสําหรับ
ติดตั้งซอมแซมไฟฟาท่ีชํารดุ 
 

จัดหาวัสดุไฟฟาและอุปกรณ 
ซอมแซมไฟฟาท่ีชํารดุ 

1,500,000 1,500,000 1,226,142 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

 

3. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. 
หมูท่ี 1, 2, 3, 4, 8, 9 

กองชาง เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ
ใชในการคมนาคมไดสะดวก
รวดเร็ว 
 

กอสรางถนนแอสฟลท 560,000 560,000 440,000 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

 

4. โครงการกอสรางปรับปรุงทาง
ระบายนํ้า หมูท่ี 1, 2, 3, 4, 8, 9 
 

กองชาง เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการ
สาธารณูปโภคอยางท่ัวถึง 

กอสรางปรับปรุงทอและทาง
ระบายนํ้าภายในเขตเทศบาล 

11,200,000 11,200,000 9,111,018.43 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

 

5. โครงการกอสรางปรับปรุงทาง
ระบายนํ้า หมูท่ี 1, 2, 3, 4, 8, 
9 

กองชาง เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการ
สาธารณูปโภคอยางท่ัวถึง 
 
 
 

กอสรางปรับปรุงทอและทาง
ระบายนํ้าภายในเขตเทศบาล  

1,680,000 1,680,000 1,200,000 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

 

 
 
 



ทําเนียบแผนงาน / โครงการตามที่ไดรับการอนุมัตงิบประมาณใหดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ
นา  ประจําปงบประมาณ

 พ.ศ.  2561        หนาที่   ๓๖
 

ยุทธศาสตรท่ี ๖  การพัฒนาดานคมนาคม 
วัตถุประสงคของยุทธศาสตร  เพ่ือใหการคมนาคมท้ังทางบก  ทางนํ้า  มีความสะดวก  รวดเร็วและปลอดภัยเอ้ือตอการพัฒนาดานตางๆ 

แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ 
ท่ี 

แผนงาน / โครงการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เปาหมาย งบประมาณ 
การประเมินผล
โครงการของ
คณะทํางานฯ 

หมายเหตุ 
ตามแผน 

ตามเทศบัญญัติ 
/เงินสะสม 

(ดําเนินการจริง) 
ตามแผน 

ตามเทศ
บัญญัติ 

/เงินสะสม 

ตามท่ี 
จายจริง 

6. โครงการกอสรางปรับปรุงผิว
จราจร ค.ส.ล. และทางระบาย
นํ้าภายในเขตเทศบาล หมูท่ี 1, 
2, 3, 4, 8, 9 
 

กองชาง เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการ
สาธารณูปโภคอยางท่ัวถึง 

กอสรางปรับปรุงทอและทาง
ระบายนํ้าภายในเขตเทศบาล   

4,760,000 4,760,000 3,285,000 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

 

7. โครงการกอสรางปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟลทติกคอนกรีต
และทางระบายนํ้าภายในเขต
เทศบาล หมูท่ี 1, 2, 3, 4, 8,   9 

กองชาง เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน
สําหรับใชในการคมนาคมได
สะดวก  รวดเรว็และปลอดภยั 

กอสรางปรับปรุงผิวจราจรแอส
ฟลทติกคอนกรีตและทาง
ระบายนํ้าตามแบบแปลน
เทศบาล 

2,650,000 2,650,000 2,272,004.98 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 
 



ทําเนียบแผนงาน / โครงการตามที่ไดรับการอนุมัตงิบประมาณใหดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ
นา  ประจําปงบประมาณ

 พ.ศ.  2561        หนาที่   ๓๗
 

ยุทธศาสตรท่ี 7  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
วัตถุประสงคของยุทธศาสตร  เพ่ือใหประชาชนสามารถดํารงชีวิตอยูรวมกันไดอยางเอ้ืออาทรตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานสรางความเขมแข็งของ.ชุมชน 

ลําดับ 
ท่ี 

แผนงาน / โครงการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เปาหมาย งบประมาณ 
การประเมินผล
โครงการของ
คณะทํางานฯ 

หมายเหตุ 
ตามแผน 

ตามเทศบัญญัติ 
/เงินสะสม 

(ดําเนินการจริง) 
ตามแผน 

ตามเทศ
บัญญัติ 

/เงินสะสม 

ตามท่ี 
จายจริง 

1. โครงการสงเสริมใหประชาชน
ดํารงชีวิตแบบพอเพียง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือใหประชาชนดํารงชีวิต
แบบพอเพียงตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝกอบรมอาชีพหรือศึกษาดู
งาน 

30,000 30,000 28,100 อยูในระดับ
ความสําเร็จ 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ ๕ 
การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไป

ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2561                               หนาท่ี  ๓๘  
 

การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
ตารางเปรียบเทียบจํานวนแผนงาน / โครงการ  และงบประมาณในแผนพัฒนากับจํานวนแผนงาน / โครงการและ
งบประมาณท่ีดําเนินการจริง  ในปงบประมาณ  พ.ศ.  2561 
 

ยุทธศาสตร/แนวทาง 

จํานวนโครงการ 
ในแผนพัฒนา 
ทองถิ่นสี่ป  

พ.ศ. 2561 

โครงการท่ี
ดําเนินการ

จริง 
รอยละ 

จํานวนงบประมาณ 
ในแผนพัฒนา 
ทองถิ่นสี่ป  

พ.ศ. 2561 

จํานวนงบประมาณ 
ท่ีดําเนินการจริง 

รอยละ 

๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
ทองเท่ียว 

      

๑.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 6 - - 1,160,000 - - 
๑.๒  แผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน 
4 - - 3,200,000 - - 

1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 10 - - 14,500,000 - - 

รวม 20 - - 18,860,000 - - 

๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สิ่งแวดลอมและการจัดการชายฝง
แบบบูรณาการ 

      

๒.๑  แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 

20 2 10.00 1,700,000 254,649 14.98 

๒.๒  แผนงานเคหะและชุมชน 11 10 90.90 19,730,000 14,506,440 73.52 

รวม 31 12 38.71 21,430,000 14,761,089 68.88 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต 

      

3.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 1 100.00 100,000 96,300 96.30 
3.2  แผนงานการศึกษา 1 1 100.00 30,000 20,540 68.47 
3.3  แผนงานเคหะและชุมชน 5 1 20.00 7,000,000 1,333,300 19.05 
3.4  แผนงานสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน 
11 8 72.73 1,750,000 682,340 38.99 

3.5  แผนงานสาธารณสุข 26 13 50.00 3,200,000 729,130.95 22.78 
3.6  แผนงานงบกลาง 2 1 50.00 8,700,000 8,424,200 96.83 

รวม 46 25 54.35 20,780,000 11,285,810.95 54.31 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา 

      

4.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2 2 100.00 47,000 46,250 98.40 
4.2  แผนงานการศึกษา 25 22 88.00 9,513,000 2,980,645.75 31.33 
4.3  แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ 
21 8 38.09 3,570,000 699,481 19.59 

รวม 48 32 66.67 13,130,000 3,726,376.75 28.38 
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การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
ตารางเปรียบเทียบจํานวนแผนงาน / โครงการ  และงบประมาณในแผนพัฒนากับจํานวนแผนงาน / โครงการและ
งบประมาณท่ีดําเนินการจริง  ในปงบประมาณ  พ.ศ.  2561 
 

ยุทธศาสตร/แนวทาง 

จํานวนโครงการ 
ในแผนพัฒนา 
ทองถิ่นสี่ป  

พ.ศ. 2561 

โครงการท่ี
ดําเนินการ

จริง 
รอยละ 

จํานวนงบประมาณ 
ในแผนพัฒนา 
ทองถิ่นสี่ป  

พ.ศ. 2561 

จํานวนงบประมาณ 
ท่ีดําเนินการจริง 

รอยละ 

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คมนาคม 

      

5.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 30 7 23.33 9,117,000 430,518.50 4.72 
5.2  แผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน 
17 2 11.76 11,200,000 121,920 1.089 

5.3  แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 

5 1 20.00 4,300,000 823,270 19.14 

5.4  แผนงานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับสังคมสงเคราะห 

1 1 100.00 100,000 45,600 45.60 

5.5  แผนงานการศึกษา 1 1 100.00 100,000 24,309 24.31 

รวม 54 12 22.22 24,817,000 1,445,617.50 5.82 

๖.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คมนาคม 

      

๖.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 1 100.00 100,000 95,250 95.25 
๖.2  แผนงานเคหะและชุมชน 15 7 46.67 20,100,000 17,962,260.41 89.36 
๖.3  แผนงานอุตสาหกรรม 3 - - 3,500,000 - - 

รวม 19 8 42.10 23,700,000 18,057,510.41 76.19 

๗.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

      

๗.๑  แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 

6 1 16.67 345,000 28,100 8.14 

รวม 6 1 16.67 345,000 28,100 8.14 

รวมท้ังสิ้น 224 90 40.18 123,062,000 49,304,504.61 40.06 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ ๖ 
การประเมินประสิทธิผล 

การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
ในเชิงคุณภาพ 
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การประเมินประสิทธิผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

  การดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ินป (พ.ศ. 2561 – 2564) และฉบับเพิ่มเติม ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 สามารถประเมินประสิทธิผลเชิงคุณภาพในภาพรวม แยกตามยุทธศาสตรการพัฒนา โดยใชตัวช้ีวัด
ความสําเร็จของโครงการจากจํานวนการดําเนินโครงการและการใชจายงบประมาณในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา
ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว สามารถดําเนินการตามแผนงาน/โครงการท่ีกําหนดไว
คิดเปนรอยละ 0.00 งบประมาณท่ีดําเนินการจริงคิดเปนรอยละ 0.00 การดําเนินงานพัฒนาดานการทองเท่ียว  
สามารถกอใหเกิดประโยชนสาธารณะแกประชาชนและชุมชน คือ เกิดความเช่ือมโยงในดานการพัฒนาท่ีสงเสริมและ
สนับสนุนใหประชาชนในพื้นท่ีมีสถานท่ีพักผอนหยอนใจท่ีทันสมัยเพิ่มข้ึน รวมท้ังสมารถรองรับประชาชนและ
นักทองเท่ียวท่ีเขามาทองเท่ียวในเขตเทศบาลไดเปนอยางดี เพราะมีการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเท่ียวใหเกิด
ความสวยงามไดมาตรฐาน สรางระบบการเฝาระวังภัยใหกับประชาชนและนักทองเท่ียวเปนตน ซึ่งในการดําเนิน
โครงการแตละโครงการตองใชงบประมาณสูง ประกอบกับเทศบาลขาดบุคลากรท่ีจะดําเนินงานโดยตรง ทําใหไม
สามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชนในพื้นท่ีไดทุกโครงการ สงผลใหการพัฒนาทางดานการทองเท่ียว 
ยังทําไดไมเต็มท่ีเทาท่ีควรจะเปน 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานส่ิงแวดลอมและการจัดการชายฝงแบบบูรณาการ สามารถดําเนินการ
ตามแผนงาน/โครงการท่ีกําหนดไวคิดเปนรอยละ 16.13 เงินงบประมาณท่ีสามารถดําเนินการไดจริง คิดเปนรอยละ 
9.80 การดําเนินงานพัฒนาดานสิ่งแวดลอม มีการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการอนุรักษดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สงผลใหประชาชน เยาวชน เกิดความรัก ความหวงแหนชวยกันดูแล บํารุง รักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมกันอยางมีดุลยภาพมากยิ่งข้ึน ตลอดจนเทศบาลไดพยายามดูแลรักษาความ
สะอาด เชน การจัดทําระบบรวบรวมบําบัดน้ําเสียรวม จางเอกชนดําเนินการรักษาความสะอาด และวางแผนท่ีจะใหมี
ระบบจัดการขยะสิ่งปฏิกูลตางๆ เพื่อใหชุมชนเปนสังคมนาอยู ไรมลพิษ แตเนื่องจากการดําเนินงานดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนงานท่ีตองอาศัยงบประมาณจํานวนมาก และความรวมมือรวมใจจาก
ประชาชนในพื้นท่ีจึงจะทําใหงานดานนี้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งหนวยงานยังมีปญหาในดานประชาชนไมคอยให
ความรวมมือ ขาดการบูรณาการรวมท้ังการดําเนินงานตางๆ จะตองใชงบประมาณเปนจํานวนมาก และบุคลากร
ผูปฏิบัติงานของเทศบาลมีไมเพียงพอ จึงสงผลตอการดําเนินงานดานการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมเปนอยางมาก 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต สามารถดําเนินการไดตามแผนงาน/โครงการท่ีกําหนด
ไวคิดเปนรอยละ 26.09 งบประมาณท่ีดําเนินการจริงคิดเปนรอยละ 25.59 การดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สามารถสนองตอบตอความตองการของประชาชน/ชุมชนไดเปนอยางดี ตลอดจนสามารถสนองนโยบายเรงดวนของ
รัฐบาล เชน การจัดใหมีศูนยบริการสาธารณสุข เคร่ืองมือแพทยและแพทยมาบริการประชาชนทําใหมีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชและบุคลากรทางการแพทยท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน รองรับการใชบริการทางดานสุขภาพของประชาชนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ มีการอบรมประชาสัมพันธ ใหความรู ความเขาใจเก่ียวกับการปองกัน และควบคุมโรคตางๆ ใหแก
ประชาชนทําใหประชาชนในพื้นท่ีมีความรูความเขาใจและสามารถดูแลปองกันตนเองจากโรคภัยตางๆ เบ้ืองตนได 
สงผลใหสุขภาพอนามัยของประชาชนแข็งแรงไมมีโรคภัยไขเจ็บนําไปสูการพัฒนาดานอ่ืนๆ ตอไปอีกท้ังสามารถ
แกปญหายาเสพติดไดบาง ตลอดจนไดรับบริการสาธารณูปโภคดานน้ําประปา ไฟฟาสาธารณะอยางท่ัวถึง แต
เนื่องจากขอจํากัดเร่ืองงบประมาณและบุคลากรในการดําเนินงานและการถายโอนงานดานสาธารณสุข ยังไมมีความ
ชัดเจน ระเบียบกฎหมายยังไมเอ้ืออํานวย จึงไมสามารถดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ หรือตามความตองการของ
ประชาชนไดอยางครบถวน 
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๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา สามารถดําเนินการไดตามแผนงาน/โครงการท่ีกําหนดไว
คิดเปนรอยละ 39.58 งบประมาณท่ีดําเนินการจริง คิดเปนรอยละ 0.21 การดําเนินการพัฒนาดานการศึกษา  
สามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชนและชุมชนไดเปนอยางดี เชน จัดใหมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีมีอุปกรณ
การเรียนการสอน และครูผูดูแลเด็กท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน ทําใหผูปกครองอบอุนใจตลอดจนจัดใหมีกิจกรรมการ
ออกกําลังกายเปนประจํา ทําใหประชาชนในชุมชน นักเรียน นักศึกษา เขารวมกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการ
หางไกลยาเสพติดเพิ่มข้ึนรวมท้ังรวมกันอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินและวันสําคัญใหคงอยูคูทองถ่ินเปนตน แต
เนื่องจากขอจํากัดเร่ืองงบประมาณและบุคลากรในการดําเนินงานและการถายโอนภารกิจดานการจัดการศึกษายังไมมี
ความชัดเจน จึงไมสามารถดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ หรือตามความตองการของประชาชนไดอยางท่ัวถึงและ
ครบถวน 

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ สามารถดําเนินการตามแผนงาน/โครงการท่ี
กําหนดไว คิดเปนรอยละ 9.26 งบประมาณท่ีดําเนินการจริง คิดเปนรอยละ 4.02 จากการดําเนินการพัฒนาดาน
การบริหารจัดการ สามารถดําเนินการตามแผนงาน/โครงการกอใหเกิดประโยชนตอการบริหารงานของหนวยงานและ
ประชาชนเปนอยางมาก เชน จัดใหมีสถานท่ี เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ีมีประสิทธิภาพในการทํางาน จัดหาอุปกรณดับเพลิงตางๆ 
เตรียมความพรอมในการปองกันและระงับอัคคีภัย กรณีเกิดเพลิงไหมข้ึนในพื้นท่ี มีการฝกทบทวนเจาหนาท่ีปองกัน
ภัยอยางสมํ่าเสมอทําใหประชาชนอุนใจ เพราะสามารถปฏิบัติงานไดทันทีกรณีเกิดเหตุการณตางๆ ข้ึนมา มีการ
ปรับปรุงขอมูลแผนท่ีภาษีอยูตลอดเวลาทําใหสามารถจัดเก็บภาษีไดอยางเปนธรรมและท่ัวถึงเปนตน การดําเนินการ
ตามแผนงาน/โครงการดานการบริหารจัดการยังไมครอบคลุมครบวงจรเนื่องจากงบประมาณบุคลากรและเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชตางๆ ในหนวยงานมีจํากัด ทําใหการปฏิบัติงานไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร รวมท้ังระเบียบ กฎหมาย และ
การถายโอนภารกิจตามแผนข้ันตอนการกระจายอํานาจสูทองถ่ิน เชน งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัว
ประชาชน เทศบาลยังไมสามารถมาใหบริการประชาชนท่ีศูนยดํารงธรรมไดจึงทําใหการดําเนินงานตามแผนงาน/
โครงการดานการบริหารจัดการ ไมบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไวเทาท่ีควร 

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม สามารถดําเนินการตามแผนงาน/โครงการท่ีกําหนดไวคิด
เปนรอยละ 10.52 งบประมาณท่ีดําเนินการจริง คิดเปนรอยละ 2.12 การดําเนินงานพัฒนาดานคมนาคม สามารถ
ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการไดนอย เนื่องจากแตละโครงการจะตองใชงบประมาณในการดําเนินการสูงแต
งบประมาณของเทศบาลในการดําเนินงานจริง มีอยางจํากัดจากผลการดําเนินแผนงาน/โครงการท่ีผานมาสามารถ
บรรลุวัตถุประสงคของแผนงาน/โครงการ สนองตอบตอความตองการของประชาชน/ชุมชนไดเปนอยางดี เชน ทําให
ประชาชนในชุมชน นักทองเท่ียว ผูสัญจรไปมา มีเสนทางการคมนาคมท่ีสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากข้ึน เพราะ
ในพื้นท่ีของเทศบาลมีถนน ระบบสัญญาณไฟจราจร ไฟฟาสาธารณะและมีระบบระบายน้ําท่ีมีมาตรฐานเพิ่มมากข้ึน 
และจากการท่ีมีงบประมาณในการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการนอย ประกอบกับถนนบางเสนตองใช
งบประมาณสูง และถนนบางเสนท่ีไดดําเนินการแลว แตมีงบประมาณไมเพียงพอในการกอสรางทอระบายน้ํา จึงทําให
ไมสามารถแกไขปญหาความตองการของประชาชน/ชุมชนไดครบถวน   

๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สามารถดําเนินการตามแผนงาน/โครงการท่ีกําหนดไว คิด
เปนรอยละ 16.66 งบประมาณท่ีดําเนินการจริง คิดเปนรอยละ 8.14 การดําเนินงานพัฒนาดานเศรษฐกิจ ทําให
ประชาชนใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดแบบเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาทองถ่ินมาสรางมูลคาเพิ่มสงผลให  
ประชาชนมีรายไดเพิ่มข้ึน เชน ชวยใหการดําเนินงานของกลุมอาชีพในพื้นท่ีใหมีการดําเนินการอยางเปนรูปธรรมและยั่งยืน 
การดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ การพัฒนาดานเศรษฐกิจยังไมครอบคลุมครบทุกโครงการ เนื่องจากขอจํากัด
ดานงบประมาณและบุคลากรในการดําเนินงานประกอบกับประชาชนในพื้นท่ีไมคอยใหความรวมมือ เพราะเปนชุมชน
ในลักษณะสังคมเมืองมีประชาชนสวนนอยท่ีไมมีอาชีพ จึงไมสามารถดําเนินการตามแผนงาน/โครงการหรือความ
ตองการของประชาชนไดอยางท่ัวถึงและครบถวน 

 



    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1                   หนาที่    ๓๑ 
 

สรุปผลการดําเนินการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาทอถิ่นสี่ปป (พ.ศ. 2561 – 2564)  
และฉบับเพิ่มเติมในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลตําบลนาจอมเทียน สามารถดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ คิดเปนรอยละ 21.05 
งบประมาณท่ีดําเนินการจริง คิดเปนรอยละ 9.65 ซึ่งบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาสนองตอบตอ
ความตองการของประชาชนและชุมชนในพื้นท่ีไดอยางดีตามศักยภาพและปจจัยท่ีเอ้ือใหดําเนินการได และผลการ
ดําเนินงานเปนท่ีนาพอใจในระดับหนึ่ง คือ สามารถสนองตอบตอความตองการของประชาชนไดในหลายๆ ดาน ในแตละ
ยุทธศาสตรการพัฒนา สวนปญหาตางๆ ท่ียังไมสามารถแกไขหรือสนองตอบตอความตองการของประชาชนไดท้ังหมดนั้น 
เนื่องจากปญหาอุปสรรคหลายอยาง เชน งบประมาณ บุคลากร วัสดุ อุปกรณและเคร่ืองมือตางๆ ท่ีมีอยูอยางจํากัด
ตลอดจนระเบียบ กฎหมายท่ีตีกรอบอํานาจและหนาท่ีไว ในขณะท่ีมีพื้นท่ีความรับผิดชอบกวางขวางและมีสวน
ราชการบางหนวยเร่ิมมีการถายโอนงานใหกับเทศบาล แตไมมีความชัดเจนในแนวทางการปฏิบัติสงผลใหการบูรณาการการ
ทํางานระหวางเทศบาลกับหนวยงานตางๆ ในพื้นท่ีเปนไปดวยความลาชา ไมเทาทันตอการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 
ตลอดจนประชาชนในพื้นท่ีบางสวนไมคอยใหความรวมมืออยางจริงจัง ทําใหไมสามารถดําเนินการแกไขปญหาหรือ
สนองตอบตอความตองการของประชาชนในพื้นท่ีไดอยางครบถวน ท้ังนี้ เทศบาลตําบลนาจอมเทียน ควรจะสามารถ
ดําเนินการพัฒนาใหบรรลุผลตามแผนพฒันาไดมากยิง่ข้ึน ถาสามารถท่ีจะลดทอนจาํนวนโครงการในแผนพัฒนาสามป
ลงได เนื่องจากเทศบาลมีขอจํากัดท้ังในเร่ืองอํานาจหนาท่ี และกรอบศักยภาพในดานงบประมาณ เคร่ืองมือเคร่ืองใช 
และบุคลากร ควรนําเอาเฉพาะโครงการท่ีมีความพรอมท่ีจะดําเนินโครงการภายใตขอจํากัดตางๆ ไดทันทีใน
ปงบประมาณนั้นๆ ท่ีสอดรับกับนโยบายระดับตางๆ รวมท้ังสนองตอบตอปญหาและความตองการของประชาชน
บรรจุไวในแผนพัฒนา เทานั้นเพราะวาถามีความจาํเปนท่ีจะตองดําเนินกิจกรรม แผนงาน โครงการท่ีไมมีปรากฏอยูใน
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาจอมเทียนก็สามารถท่ีจะนําเสนอเหตุผลและความจําเปนใหคณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามปฉบับเพิ่มเติมในภายหลังได แตท้ังนี้ ก็เปนดุลยพินิจของเทศบาลท่ีจะ
ดําเนินการในเร่ืองดังกลาว 
 
 




