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    สวนที่1 
 

การบทนํา 

 การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  เปนบทบาทและอํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญประการหนึ่งขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  ในการขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนาในดานตางๆ  ตามอํานาจหนาท่ี ท้ัง ดานโครงสรางพ้ืนฐาน
ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิตดานการจัดระเบียบชุมชน /สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอยดานการวางแผนการ
สงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเท่ียวดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอมและดานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน   ท้ังนี้เปนไป ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ และแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา 50  วรรคสอง “การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ี
ของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  และใหคํานึงถึงการมี
สวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  การจัดทํางบประมาณ  การจัดซ้ือจัดจาง  การตรวจสอบ  
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร  ท้ังนี้ ใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบ  ขอบังคับวาดวย
การนั้นและหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด”   แมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีอํานาจหนาท่ี
เพ่ิมมากข้ึนแตองคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญยังคงมีทรัพยากรจํากัดท้ังทรัพยากรบุคคลงบประมาณและวัสดุ
อุปกรณ เพ่ือใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปรงใสและเกิดประโยชน
สูงสุดแกทองถ่ินของตน  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จึงเปนเครื่องมือท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีจะใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินสามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายท่ีวางไว 

 

การติดตามและประเมินผลแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบการดําเนินงานตามภารกิจขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินวาดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม  ทําใหทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาได
อยางเปนรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมตางๆ ซ่ึงอาจเกิดจากองคกร  บุคลากร  
สภาพพ้ืนท่ีและผูมีสวนเก่ียวของเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแผนงานใหเกิดความสอดคลองกับสภาพแวดลอมในสังคม
ภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนและนําไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอๆ ไป พรอมการ
ปรับปรุงและเรงรีบดําเนินการสิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพ่ือใหเกิดการพัฒนาทองถ่ิน  โดยการติดกตามและประเมินผลซ่ึง
สงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาทองถ่ินอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน  เปนไปตามเปาประสงคท่ีตั้งไวไดอยางดียิ่ง  
 
ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 

๑)  ทํารูวาการนํานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากนอยเพียงใดเพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
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๒)  เห็นจุดสําคัญท่ีจะตองปรับปรุงแกไขอยางชัดเจน  ท้ังวัตถุประสงคของแผนงาน  ข้ันตอนการปฏิบัติ  
ทรัพยากรท่ีตองใช ชวงเวลาท่ีจะตองกระทําใหเสร็จ  ซ่ึงจะทําใหแผนงานมีความเหมาะสมตอการนําไปปฏิบัติใหบรรลุ
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

๓)  ทําใหทราบวาจะตองเปลี่ยนแปลงโครงการอยางไรบางใหเหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากนอยแค
ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะกอใหเกิดผลกระทบอะไรบาง  อาทิ  เชน  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคบางสวน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหนวยงานท่ีรับผิดชอบการนําโครงกาไปปฏิบัติ เปนตน 

๔)  ทําใหทราบวามาตรการหรือกิจกรรมท่ีใชอยูมีขอบกพรองอะไรบาง  ขอบกพรองดังกลาวเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เพ่ือนํามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแกไขปรับปรุงมาตรการใหมใหเหมาะสมตอการนําไปปฏิบัติใหบรรลุ
วัตถุประสงคยิ่งข้ึน 

๕)  ทําใหทราบวาข้ันตอนใดบางท่ีมีปญหาอุปสรรค  และปญหาอุปสรรคเหลานั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  เม่ือ
ทราบขอมูลท้ังหมด  การประเมินผลจะเปนเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงข้ันตอนการทํางานของแผนงานใหมีความ
กระจางชัด  เพ่ือขจัดปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแตละข้ันตอนใหหมดไป 

๖)  ทําใหทราบวาแผนงานท่ีนําไปปฏิบัติมีจุดแข็ง ( stregths) และจุดออน ( weaknesses)  อะไรบาง และ
จุดออนท่ีพบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแกไขไดอยางไร  เม่ือไดทําการวิเคราะหขอมูลครบถวนแลว ผลการวิเคราะห
จะนําไปสูการพัฒนาแผนงานใหมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

๗)  ทําใหผูใหการสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคเพียงใด  มีปญหาอุปสรรคท่ีจะตองปรับปรุงแกไขโครงการหรือไม   (ผูสนับสนุน
ทางการเงินมี  ๒ สวน  คือ สวนแรก คือ ผูสนับสนุนการเงินแกโครงการ เพ่ือใหการนําโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลสําเร็จ  และสวนท่ีสอง  คือ ผูใหการสนับสนุนทางการเงินเพ่ือทําการประเมินผลโครงการ  ท้ังผูใหการสนับสนุน
การนําโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนทางการเงิน  เพ่ือทําการประเมินผลตางๆ) 

๘)  การประเมินจะชี้ใหเห็นวาแนวความคิดริเริ่มใหมในการแกไขปญหาของทองถ่ินประสบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไวเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอยางไรบาง และปญหาอุปสรรคเหลานี้ไดผล
เพียงใด  และหรือจะตองปรับปรุงในสวนใดบาง       

๙)  การประเมินจะทําใหเกิดความกระจางชัดวาโครงการใดท่ีนําไปปฏิบัติแลวไดผลดีสมควรจะขยายโครงการ
ใหครอบคลุมกวางขวางยิ่งข้ึนหรือโครงการใดมีปญหาอุปสรรคมากและไมสอดคลองกับการแกไขปญหาของสังคมควร
จะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียใหนอยลง  หรือในกรณีท่ีมีโครงการทีมีลักษณะแขงขันกันการประเมินผลจะทํา
ใหทราบวาโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนใหดําเนินการตอไป สวน
โครงการท่ีไมประสบความสําเร็จ หรือใหผลตอบแทนนอยกวามาก ก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย     
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ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
ข้ันตอนท่ี ๑ แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอ ๒๘  ดังนี้   
ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย  
๑)  สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน 
๒)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
๓)  ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
๔)  หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน       
๕)  ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ   
ใหกรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 หมวด 6 ขอ 28  มีวาระในการดํารงตําแหนงคราวละสี่ปและ
อาจไดรับการคัดเลือกอีกได (แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผน พัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ.2561 ขอ 11 วรรค 2 ท้ังนี้ เทศบาลตําบลบุญทัน ไดแตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

ข้ันตอนท่ี ๒ คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๙ (๑)   

 

ข้ันตอนท่ี ๓    คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ดําเนินการติดตามและประเมนผล
แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘  ขอ ๒๙ (๒)   

 

ข้ันตอนท่ี ๔   คณะกรรมการติดตามแล ะประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  
และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ิน
ทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละ หนึ่ง ครั้งภายใน เดือนธันวาคม ของทุกป  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548 ขอ 29 (3)  ท่ีแกไข
เพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2561 ขอ 13 
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คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

ข้ันตอนท่ี ๕   ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน  พรอมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายใน
สิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไม
นอยกวาสามสิบวัน  โดยอยางนอยป ละครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกป  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ 30 (5) ท่ีแกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3)  
พ.ศ. 2561 ขอ 13                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ขั้นตอนการดาํเนินการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา 

ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับ
แตวันท่ีผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา
สามสิบวันโดยอยางนอยปละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น 

ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบุญทัน  ไดกําหนดกรอบและแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบุญทัน โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคูมือของกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดังนี้   

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันท่ี  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององคกรป กครอง
สวนทองถ่ิน   

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๘  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันท่ี ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  
ซักซอมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน หา ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖ 5)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 
-หนังสือดวนท่ีสุด ท่ีมท.0810.3/ว.291  ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 
-  คูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินรวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 
 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคูมือดังกลาวคณะกรรมการจึงไดกําหนดกรอบและแนวทางในหารติดตาม

และประเมินผล  ดังนี้ 
 (๑)  กรอบเวลา (time &timeframe) 
   การดําเนินโครงการเปนไปตามหวงเวลาท่ีกําหนดเอาไวในแผนการดําเนินงานหรือไม  

และเปนหวงเวลาท่ีดําเนินการเหมาะสมตอถูกตองหรือไม  มีความลาชาเกิดข้ึนหรือไม    
(๒)  ความสอดคลอง (relevance) 

มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน  ยุทธศาสตร
ประเทศ  คานิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ 
(คสช.)  ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดาน
การเกษตรและแหลงน้ํา)  วิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผูบริหาร  
รวมท้ังปญหา  ความตองการของประชาคมและชุมชน  
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(๓)  ความพอเพียง  
การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเปนโครงการท่ีมีความจําเปนตอประชาชนในชุมชน  สามารถแกไขปญหาท่ี

เกิดข้ึนไดในชุมชน และสามารถดําเนินการไดตามอํานาจหนาท่ีของทองถ่ิน  โดยคํานึงถึงงบประมาณของทองถ่ิน 
(๔)  ความกาวหนา   

พิจารณาถึงความกาวหนาในอนาคตของทองถ่ิน  โดยพิจารณา 
ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน (การพัฒนาดานการคมนาคม  โครงสรางพ้ืนฐาน   

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  การใชกฎหมายควบคุมอาคาร การวางผังเมือง) 
ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคม (การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สุขภาวะของประชาชน   

การรณรงคและ    ปองกันยาเสพติด  การกีฬาและการออกกําลังกาย  การสงเสริม อนุรักษ ฟนฟู กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ การสงเคราะหและสงเสริมผูดอยโอกาส  การสรางชุมชนเขมแข็ง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ (สนับสนุน สงเสริมการเกษตรแบบพอเพียงการพัฒนาอาชีพ 
ท่ีสอดคลองกับสภาพ ความตองการของตลาดและชุมชน  สงเสริมพัฒนาการทองเท่ียวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร 
ตามวิถีชุมชนและภูมิปญญาชาวบาน  การสงเสริมการลงทุน การพาณิชย การพัฒนาธุรกิจท่ีเก่ียวกับการทองเท่ียว) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ    (การฟนฟูและอนุรักษปา และ 
ระบบนิเวศ   การบริหารจัดการพ้ืนท่ีลุมน้ํา  การควบคุมดูแลการทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวธรรมชาติในชุมชน การ
บริหารจัดการขยะ   การกําจัดและบําบัดมลพิษ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการองคกรภายใตระบบ 
ธรรมาภิบาล   (สงเสริมกระบวนการเรียนรู การมีสวนรวม  การบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพและโปรงใส  
การตอบสนองความตองการของประชาชน การจัดระเบียบชุมชนและสังคมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกร
อยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง 

 (๕)  ประสิทธิภาพ  
ติดตามและประเมินโครงการท่ีดําเนินการวาสามารถดําเนินการไดบรรลุวัตถุประสงคหรือไม  มีผลกระทบ

เกิดข้ึนหรือไม  ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม  การดําเนินโครงการสามารถแกไขปญหาของชุมชนได
หรือไม  งบประมาณถูกใชไปอยางประหยัดและคุมคา ทรัพยสินของ เชน วัสดุ  อุปกรณ  ครุภัณฑ ถูกใชไปอยางคุมคา  
มีการบํารุงรักษาและซอมแซมมีการปรับปรุงหรือไม 

 (๖)  ประสิทธิผล  
ปญหาของชุมชนประชาชนไดรับการแกไขหรือไม  มีผลกระทบตอประชาชนในชุมชนหรือไม   

(๗)  ผลลัพธและผลผลิต  
 ประชาชน  ชุมชน  ไดรับอะไรจากการดําเนินโครงการของเทศบาล ซ่ึงสงผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด  

ภูมิภาคและระดับประเทศ 
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 (๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ  
เปนการประเมินถึงผลกระทบตอชุมชนและสังคมและหนวยงานท่ีเก่ียวของโดยพิจารณาถึงผลกระทบตอ

สุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดลอม  สิ่งแวดลอม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ วามีผลกระทบเกิดข้ึนอยางไร  
สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการดําเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกตองหรือไม 

 
ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซ่ึงตองกําหนด
วิธีการติดตามและประเมิน  กําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองคประกอบท่ีสําคัญ  ๒  ประการ  
ดังนี้ 

 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองคกระกอบ  ๔  ประการดังนี้ 
  (๑)  ผูเขารวมติดตามและประเมินผล   ไดแก  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผูรับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในทองถ่ิน  ผูมีสวนเก่ียวของ  และผูมีสวนไดเสีย ( stakeholders) ในทองถ่ิน  
ผูรับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ข้ันตอนในการติดตามและประเมินผล 
  (๓)  หวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล  
 คณะกรรมการตองดําเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอม
ท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแต
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยป
ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป โดยสามารถติดตามเปนรายไตรมาสและรายหก
เดือนได  ดังนี้ 
   (๔)  เครื่องมือ  อันไดแก   

เครื่องมือ  อุปกรณ  สิ่งท่ีใชเปนสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใชในการรวบรวมขอมูลแผนพัฒนา
ท่ีไดกําหนดข้ึน  ซ่ึงมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน  ขอมูลดังกลาวเปนไดท้ังขอมูลเชิงปริมาณ  และขอมูลเชิงคุณภาพ  มี
ความจําเปนและสําคัญในการนํามาหาคาและผลของประโยชนท่ีไดรับจากแผนพัฒนา  เปนแบบสอบถาม  แบบวัด
คุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผล โครงการสําหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคลองของยุทธศาสตรและ
โครงการแบบตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกขอมูล  แบบรายงาน  เพ่ือนําไปวิเคราะหทางสถิติ  และการหา
ผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตางๆ ท่ีสอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน   

(๕)  กรรมวิธี  อันไดแก  
  เปนวิธีการติดตามและประ เมินผล จะตองศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตร  ซ่ึงเปน

การตรวจดูเอกสารหลักฐานตางๆ ท่ีเปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาทองถ่ิน  
โดยดําเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ  อันไดแกแผนพัฒนา  แผนการดําเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณ
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รายจาย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจายงบประมาณ  เอกสารการดําเนินโครงการ  ทรัพยสินตางๆ มีอยูจริง
หรือไม  สภาพของทรัพยสินนั้นเปนอยางไร อันไดแก  ครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง กลุมผลประโยชนตางๆ เพ่ือ
ตรวจดูวาดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและไดรับผลตามท่ีตั้งไวหรือไม  
 

วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล 

ดําเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมขอมูล  การนําขอมูล
มาวิเคราะห  เปรียบเทียบ  การคนหาผลกระทบของการดําเนินโครงการ ผลกระทบตอองคกรสอบถามขอมูลจาก
ผูรับผิดชอบโครงการ  นํามาวิเคราะหปญหา  สรุปผลเสนอแนะการแกไขปญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
โดยดําเนินการเก็บขอมูลจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒน าทองถ่ิน แผนการ

ดําเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  เอกสารการเบิกจาย  ภาพถาย  ทะเบียนทรัพยสิน  เอกสารการดําเนิน
โครงการจากผูรับผิดชอบโครงการ  ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพ้ืนท่ี 

 
 การติดตามประเมินผลรายโครงการ   

กําหนดใหผูรับผิดชอบโครงการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการติดตามโครงการโดยผูรับผิดชอบโครงการ
อาจมอบหมายใหบุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะทํางาน  กําหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินไดตาม
ความเหมาะสม และสรุปปญหา-อุปสรรค  ขอเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
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สวนที่๒ 
 

การพฒันาวิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดมุงหมาย  และแนวทางการพัฒนา 

กาพัฒนาเทศบาลตําบลบุญทัน 
1.วิสัยทัศนเทศบาลตําบุญทัน   
 

 “ เศรษฐกิจดี   การศึกษาเดน    โครงสรางพ้ืนฐานดี  
  ประชาชนปลอดภัย   ใสใจทรัพยากรและส่ิงแวดลอม ” 

2. พันธกิจเทศบาลตําบลบุญทัน 

1. สงเสริมอาชีพในชุมชน เพ่ิมผลผลิต เพ่ิมรายได  และแกไขปญหาความยากจนใหแกประชาชน 
2. จัดใหมีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดมาตรฐาน และครอบคลุมท่ัวพ้ืนท่ี 
3. พัฒนาและสงเสริมการฟนฟูอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  
4.  สงเสริมดานศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ิน 
5. จัดใหมีการบริหารจัดการท่ีดี สะดวก รวดเร็ว โปรงใส ตรวจสอบได และ  กาวทันเทคโนโลยี 
6. สงเสริมดานสาธารณสุข  ดานการศึกษา และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหสูงข้ึน  
7. สงเสริมการทองเท่ียวและการกีฬา 

3.เปาประสงคโดยรวม 
 1.  เพ่ือใหประชาชนมีอาชีพ มีงานทํา มีรายได เพียงพอในการดํารงชีพ 

2.  เพ่ือรักษาฟนฟูสภาพปาไมและสิ่งแวดลอมในชุมชนใหนาอยู 
 3.เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง ปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
 4.ใหประชาชนมีสวนรวมในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา มีคุณธรรม  จริยธรรม และไดอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 5.เพ่ือจัดใหมีการบํารุงรักษาถนน สะพาน ทอลอดเหลี่ยม ทอระบายน้ําเสีย ไฟฟา ประปา แหลงน้ําไวสําหรับ
อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอและไดมาตรฐานครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
 6.มีความพรอมในการใหบริการประชาชน และบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 7. เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง ปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

8. เพ่ือพัฒนาแหลงทองเท่ียวในตําบล  และใหเยาวชนไดเลนกีฬามากข้ึน 
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สวนที่3 
 
 

การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบุญทัน 
 

การดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบล บุญทัน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2564ดําเนินการ ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ขอ ๒๙และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓ และ  ขอ ๑๔  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน  จะตองดําเนินการ   

(๑)  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน 

เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป   

ดังนั้น  เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบุญทัน  เปนไปดวยความถูกตองตาม
ระเบียบดังกลาว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบุญทัน    จึงไดดําเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบุญทันประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.2559 ขอ 28  กําหนดใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ประกอบดวย 

1. สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก    จํานวนสามคน 
2. ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาชนทองถ่ินคัดเลือก    จํานวนสองคน 
3. ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก   จํานวนสองคน 
4. หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกเอง     จํานวนสองคน 
5. ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก    จํานวนสองคน 

 

(โดยมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป  และมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้) 
1. กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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3. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ิน
ทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายน  และภายในเดือนตุลาคม 
ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบุญทันไดรับ  การแตงตั้งจาก 

นายกเทศมนตรีตําบลบุญทัน ตามคําสั่งท่ี 379/2564  เม่ือวันท่ี  11 ตุลาคม  2564  ซ่ึงคณะกรรมการ
ประกอบดวย 

๑. นางสมคิด ปองมี  ประธานสภาเทศบาลตําบลบุญทัน  ประธานกรรมการ  
 ๒ . นายกิติพงษ อุทาทิพย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบุญทัน    กรรมการ 
 ๓ . นายนที สุภรัตนกุล  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบุญทัน    กรรมการ  
 ๔ . นายทองลี หลาแดง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบุญทัน    กรรมการ 
 ๕ . นายอุทัย พุทธโก  ตัวแทนประชาคม  หมูท่ี 8  กรรมการ 
 ๖ .นางสาวพลพิศ ดาธรรม  ตัวแทนประชาคม  หมูท่ี 5  กรรมการ  
 ๗ . นายประยูร เลพล  ผูแทนหนวยงาน    กรรมการ 
 ๘ . นางสุกัลยา แกวมาตร  ผูแทนหนวยงาน    กรรมการ  
 ๙ . นายสุพิศ พิลา  ผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 ๑๐ .นางสาวศรัณญากร พวงไพวัน หัวหนาฝายปกครอง   กรรมการ  
 ๑ 1.นางวรพรรณ อุทาทิพย นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กรรมการและเลขานุการ 
 ไดพิจารณาการกําหนดโครงการและงบประมาณไวในยุทธศาสตรของแผนพัฒนาเทศบาลตําบล บุญทัน
ประจําป 2564 

 

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบุญทัน 
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖5) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม   
1. ดําเนินการตรวจสอบในระหวางการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น  วาสามารถเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไวหรือไม 
2. สรุปผลการดําเนินโครงการในแผนพัฒนา   
3. เปรียบเทียบผลการดําเนินงานในปที่ผานมาละปปจจุบัน 
4. เสนอแนะความคิดเห็นท่ีไดจากการติดตามและประเมินผล 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565 )  เทศบาลตําบลบุญทัน  ประจําป 
2564 

 
  

การกํากับการจัดทําแผนพัฒนา 
ของเทศบาลตําบลบุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลําภ ู

 

ประเด็นการประเมิน มี 
การ

ดําเนินงาน 

ไมมี 
การ

ดําเนินงาน 
สวนท่ี 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
2.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
3. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
6.มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผน
ยุทธศาสตร       การพัฒนา 

  

สวนท่ี 2 การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   
7. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล   
8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน   
9.มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน(swot)เพ่ือประเมินสภาพการพัฒนา
ทองถ่ิน 

  

10.มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลอง   
11.มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 

  

12. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ียั่งยืน   
13. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน   
14. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   
17. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   
18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   
 
 
 



13 
 

 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565 )  เทศบาลตําบลบุญทัน  ประจําป 
2564 

 
  

การติดตามประเมินผลการดําเนินงานประจําป  2564 
ของเทศบาลตําบลบุญทัน อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภ ู

 

ตารางที่ 1  จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
 

ยุทธศาสตร แผนพัฒนาทองถิ่น ประจําป 2564 
โครงการ งบประมาณ 

1.การพัฒนาดานการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนทองถิ่นตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

31 1,690,000 

2.การพัฒนาดานการบริหารจัดการและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

10 530,000 

3.การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในทองถิ่น 38 22,831,987 
4.การพัฒนาดานการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  
และภูมิปญญา 

27 2,340,000 

5.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 95 11,430,000 
6.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 45 5,153,928 

รวม 246 43,975915 
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ตารางที่ 2 จํานวน โครงการและงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

 

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา 
จํานวนโครงการ    
 ท่ีดําเนินการ 

จํานวน 

 งบประมาณ 

หนวย 

ดําเนินการ 

1. ดานการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนทองถ่ิน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.1 การจัดทําแผนแมบทและสงเสริม
สนับสนุนการดําเนินงานขององคกรชุมชนทุก
ระดับ 
   1.2 พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหกับกลุม
อาชีพผลิตภัณฑชุมชนและประชาชนท่ัวไป    
1.3 พัฒนาและสงเสริมคุณภาพและผลิตภัณฑ
การบรรจุภัณฑ และการตลาดแกสินคาท่ีผลิต
ในชุมชน 
1.4 สงเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน 
1.5สนับสนุนการจัดต้ังกลุมออมทรัพยหรือการ
รวมกลุมในรูปแบบอื่นๆ  
     1.6 การสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
    1.7 สงเสริมสนับสนุนศูนยการเรียนรู 
    1.8. สงเสริมสนับสนุนการทองเท่ียว 
   1.8 สงเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีดาน
การเกษตร 

 
 

- 
 

- 
 

0 
- 

 
- 
- 
- 
- 
0 
- 
- 
- 
 

 

 
 

- 
 

- 
 

0 
- 

 
- 
- 
- 
 

0 
- 
- 
- 

 

สํานักปลัด 

รวม 0 0  

         2. ดานการพัฒนาดานการบริหาร
จัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
2.1 สงเสริมการอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 
   2.2 สงเสริมการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชน
และมลพิษตางๆ 
    2.3 พัฒนาและดูแลรักษาท่ีสาธารณะเพ่ือ
เปนศูนยสุขภาพชุมชน 
2.4 การพัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตร อุปโภค 
บริโภค 

 
 

 
0 
 

0- 
 

0 
 

- 

 
 

 
0 

 
0 
- 
 

0 
 

- 

 

สํานักปลัด 

รวม 0 0  

 

ตารางที่ 2 จํานวนโครงการและงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564(ตอ) 
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ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา 
จํานวนโครงการ     

ท่ีดําเนินการ 

จํานวน 

 งบประมาณ 

หนวย 

ดําเนินการ 

3. ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน
ทองถ่ิน 
3.1พัฒนาศูนยตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
3.2แนวทางสงเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษา 
3.3 สงเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัย 
3.4 สงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 
เยาวชน สตรี  คนชรา คนพิการ และ 
ผูดอยโอกาส 

 
 
0 
- 
 
2 
5 
 
 

 
 

0 
- 
 

334,140 
8,797,470 

 

 

สํานักปลัด 
 

รวม 7 9,131,610  

4. ดานการพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรมจารีต 
ประเพณีและภูมิปญญา 
4.1 สงเสริมศาสนาสงเสริมและสนับสนุน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นชาวบาน 
 

 
 
2 
 
 

 
 

40,000 
 

 

สํานักปลัด 
 
 
 
 

รวม 2 40,000  

5. ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
5.1 การพัฒนาเสนทางคมนาคม (ถนนลูกรัง 
คอนกรีต ลาดยาง รางระบายนํ้า ทอลอด
เหล่ียม) 
5.2 การพัฒนาการบริการประปา 
5.3 การพัฒนาดานไฟฟา 
5.4 การพัฒนาดานสาธารณสถาน 
 

 
 

4 
- 

2- 
2- 
0 

 
 

672,900- 
- 

254,600 
239,073.41- 

0 
 

กองชาง 
 
 
 
 
 
 
 

รวม 8 1,166,573.41  

6. ดานการบริหารจัดการและการบริการ
สาธารณะ 
6.1 การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร
ของเทศบาล 
6.2 การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริการสาธารณะ 
 

 
 

0 
 

18 
 
 

 
 

 
 
    4,422,465.92 

สํานักปลัด 
 
 

รวม 18 4,422,465.92  

รวมทั้งส้ิน 35 14,760,649.33  
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ตารางที่ 3  สรุปการดําเนินการ โครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ ดําเนินการ
แลว 

ระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไม
ดําเนินการ 

1.ยุทธศาสตรการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนทองถิ่นตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. โครงการสงเสริมและสนับสนุนกลุมอาชีพ 
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมสนับสนุนการทําเกษตร

ทฤษฎีใหม 
3. โครงการจัดมหกรรมสงเสริมสินคาเพ่ือการเกษตร 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

√ 
√ 
 
√ 

 

2.ยุทธศาสตรการการบริหารจัดการและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

1. โครงการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
2. โครงการตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
√ 
√ 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่น     

1.เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส    √   
 

2.เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ √   

3.เบี้ยยังชีพผูพิการ √   
4.เงินสมทบสวัสดิการชุมชน √   
5.อุดหนุนกิจกรรมเหลากาชาดจังหวัดหนองบัวลําภู √   
6.โครงการตามพระราชดําริ (หมูบานละ 20,000 บาท)   √ 
7.โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา √   
8.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ   √ 
9.โครงการตัดแวนสายตาเพ่ือสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมี
รายไดนอย 

√   

10.อุดหนุนศูนยตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลําภู   √ 
11.โครงการกีฬาตานยาเสพติด   √ 
12.โครงการแขงขันกีฬาสัมพันธบุญทันเกมส   √ 
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ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ ดําเนินการ

แลว 
ระหวาง

ดําเนินการ 
ยังไม

ดําเนินการ 
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

  √ 

1.โครงการเขารวมขบวนแหประเพณีบุญขาวจี่ฯ  
 

 √ 

2.โครงการเขารวมขบวนแหงสักการะสมเด็จพระนเรศวรฯ   √ 

3.โครงการงดเหลาเขาพรรษา ลด ละ เลิกอบายมุข √   

4.โครงการปฏิบัติธรรมสวดมนตขามปและทําบุญตักบาติข้ึนปใหม   √ 

5.โครงการเขารวมงานรําลึกอนุสาวรียไทยอาสาปองกันชาติ √   

6.โครงการฝกอบรมปฏิบัติธรรม   √ 

7.โครงการวันลอยกระทง   √ 

8.โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ   √ 

 
 

ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ ดําเนินการ
แลว 

ระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไม
ดําเนินการ 

5.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน    

1.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกสะพาน ม.4  √  

2.โครงการกอสรางระบบระบายน้ําบริเวณสี่แยกหลังศาลากลางบาน  
หมูท่ี 8 

  √ 

3.โครงการกอสรางระบบระบายน้ําบานคลองเจริญ หมูท่ี 5 แยก
สะพานภูปาปอ 

  √ 

4.โครงการกอสรางระบบระบายน้ําบานโคกนกสาริกา ม.8  √   

5.โครงการขุดคันสระบานโคกนก หมูท่ี 7  √  

6.โครงการขุดสระ หมูท่ี 6  √  

7.โครงการปรับปรุงขยายทอเมนประปาบานแสงอรุณ หมูท่ี 4   √ 

8.โครงการลงหินคลุกสายศาลปู หมูท่ี 8 ไปนาดอกคํา  √  
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9.โครงการลงหินคลุกสายนาตับเตาไปแปลงปลูกกัญชง หมูท่ี 9  √  

10.โครงการลงหินคลุกสายนาพอทองจันทรไปสวนเงาะ หมูท่ี 2  √  

11.โครงการลงหินคลุกสายปาชาไปภูมะคา หมูท่ี 5  √  

12.โครงการลงหินคลุกสายไรพอมีไปภูหมากแฮด หมูท่ี 2 √   

13.โครงการลงหินคลุกสายไรพอใหม หมูท่ี 5 ไปโคกนก  √  

14.โครงการลงหินคลุกสายวัดปาภูซางไปนาพอทองจันทร √   

15.โครงการลงหินคลุกสายวัดปาภูมะคาไปถนนคสล.หมูท่ี 6 √   

16.โครงการลงหินคลุกสายหนาบานนางคณิตไปวัดปาภูซาง √   

17.โครงการลงหินคลุกสายหมูท่ี 3 ไปวัดปูสาย  √  

18.โครงการวางทอเมนประปาเชื่อมหอถังสูงวัดบานโคกสาลิกาหมูที่ 8 √   

19.โครงการติดตั้งเสาไฟโซลาเซล √   

20.โครงการขยายเขตไฟฟา √   

 
 

ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ ดําเนินการ
แลว 

ระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไม
ดําเนินการ 

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการดานสาธารณะ    

1.โครงการ/แผนงาน/กิจกรรมท่ีดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวง ทบวง กรม จังหวัด อําเภอ 

√   

2.คาใชจายในการดําเนินการจัดการเลือกตั้ง √   

3.โครงการปกปองสถาบัน   √ 

4.โครงการปรับปรุงเวปไซตสํานักงาน   √ 

5.โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส √   

6.โครงการพัฒนาศักยภาพองคกรเทศบาลตําบลบุญทัน (OD)   √ 

7.โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือปองกันการทุจริตและ
สรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

  √ 

8.โครงการอุดหนุนน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือถมสระสาธารณะ หมูท่ี 9   √ 
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9.โครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับความสําคัญในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน 

√   

10.โครงการจัดทําและปรับปรุงแผนท่ีภาษี   √ 

11.โครงการจัดหนวยบริการเคลื่อนท่ีเพ่ือจัดเก็บและประชาสัมพันธ
ภาษีทองถ่ิน 

√   

12.โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล √   

13.โครงการอบรมใหความรูการปองกันไฟปา √   

14.โครงการอบรมใหความรูดานการจราจร √   

15.โครงการจัดงานวันเด็ก   √ 

16.โครงการนิเทศภายในสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   √ 

17.โครงการปฐมนิเทศนักเรียน √   

18.โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูนอกหองเรียน   √ 

19.โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก √   

20.โครงการหนูนอยนักกีฬา √   

21.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   √ 

22.อุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาวัสดุสื่อการเรียนการสอนของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

√   

23.อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอุปกรณการเรียน เครื่องแบบนักเรียน 
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

√   

24.โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน สพฐ. √   

25.โครงการอาหารเสริมนม  √   

26.โครงการปรับปรุงสภาพแวดลอมบอขยะ √   

27.โครงการศึกษาดูงานการคัดแยกขยะ   √ 

28.โครงการอบรมสงเสริมการคัดแยกขยะ   √ 
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ตารางที่ 4  สรุปการดําเนินการโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ลําดับ โครงการ 
ผลการดําเนินการ 

หมายเหตุ ดําเนินการแลว อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมดําเนินการ 

1 คาอาหารเสริมนม √ 
 

   

2 จัดหาชุดอุปกรณสําหรับ
หองเรียนเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
DLTV    

√ 
 

   

3 โครงการสงเสริมแหลง
ทองเท่ียวโดยการติดตั้ง
ไฟฟาสองสวาง  แบบ
นวัตกรรมไทย ถนนสาย
บานแสงอรุณ หมูท่ี 4 ถึง
บานบุญทัน หมูท่ี 2 
ระยะทาง 1,800 เมตร 
จํานวน 60 ตน (กรณีเงิน
เหลือจาย) 

 √ 
 

 
 

 

4 โครงการสงเสริมแหลง
ทองเท่ียวโดยการติดตั้ง
ไฟฟาสองสวางแบบ
นวัตกรรมไทย ถนนสาย
บานโคกนกพัฒนา หมูท่ี 7 
ถึงบานโคกนกสาริกา หมูท่ี 
8 ระยะทาง 1,800 เมตร  
จํานวน 60 ตน 

 √ 
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ตารางที่ 5  ผลการดําเนินงาน (ความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม)  
 

ยุทธศาสตรที่ 1 การสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนทองถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.1แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียด 

งบประมาณ 
ตั้งไว 

งบประมาณ 
ที่ใช 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ชวงเวลาที่
ดําเนินการ 

(เดือน) 

หนวย
ดําเนินการ 

ผลความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

1 โครงการสงเสริม
และสนับสนุนกลุม
อาชีพ 

เพ่ือสงเสริม
สนับสนุนกลุมอาชีพ
ตําบลบุญทัน 
 

30,000 30,000 0 - 
- 

-- - โอนลด 

2 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการสงเสริม
สนับสนุนการทํา
เกษตรทฤษฎีใหม 

เพ่ือสงเสริมแนวทาง
และพัฒนากลุม
อาชีพ 

40,000 37,865 2,135 -- - - โอนลด 

รวม 70,000 67,865 2,135     
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1.2 แผนงานการเกษตร 
ลําดับ

ท่ี 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียด 
งบประมาณ 

ต้ังไว 
งบประมาณ 

ท่ีใช 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
ชวงเวลาท่ี
ดําเนินการ 

(เดือน) 

หนวย
ดําเนินการ 

ผลความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน 

( การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

1 โครงการจัดมหกรรม
สงเสริมสินคา
ทางการเกษตร 

เพ่ือสงเสริมสินคา
ทางการเกษตร 

50,000 0 50,000 - - - ไมไดดําเนินการ 

รวม 50,000 0 50,000     

 
2 ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

2.1 แผนงานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม 
ลําดับ

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียด 
งบประมาณ 

ตั้งไว 
งบประมาณ 

ที่ใช 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
ชวงเวลาที่
ดําเนินการ 

(เดือน) 

หนวย
ดําเนินการ 

ผลความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

1 โครงการอนุรักษ
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม 

เพ่ืออนุรักษปาพืช
พันธ สัตวปา 

20,000 20,000 0 - -- - โอนลด 

2 โครงการตามแนว
พระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว 

เพ่ือดําเนินการตาม
พระราชดําริตาม
หนังสือสั่งการ 

10,000 10,000 0 - - - โอนลด 

รวม 30,000 30,000 0     
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3. ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่น 
3.1 งบกลาง 
 

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียด 

งบประมาณ 
ตั้งไว 

งบประมาณ 
ที่ใช 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ชวงเวลาที่
ดําเนินการ 

(เดือน) 

หนวย
ดําเนินการ 

ผลความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

1 เบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ ผูสูงอายุท่ี
ลงทะเบียน 

6,702,000 6,380,000 321,400 ต.ค.-ก.ย. สํานักปลัด ผูสูงอายุมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน  

2 เบ้ียยังชีพผูพิการ ผูพิการท่ีลงทะเบียน
รับเงิน 

2,210,400 2,086,200 124,200 ต.ค.-ก.ย. สํานักปลัด ผูพิการมีความเปนบอยูท่ีดีข้ึน  

3 เบ้ียยังชีพผูปวย
เอดส 

ผูปวยเอดสท่ี
ลงทะเบียน 

24,000 24,000 0 ต.ค.-ก.ย. สํานักปลัด ผูปวยเอดสมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน  

4 เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน
เทศบาลตําบลบุญ
ทัน 

ผูท่ีลงทะเบียนรับ
เงินอุดหนุนในตําบล
บุญทัน 

276,670 276,670 0 ต.ค.-ก.ย. สํานักปลัด ผูท่ีไดรับสวัสดิการมีความพึง
พอใจกับเงินอุดหนุนท่ีไดรับ 

 

รวม 9,189,070 8,766,8700 445,600     
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3.2 แผนงานสาธารณสุข 
ลําดับ

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียด 
งบประมาณ 

ตั้งไว 
งบประมาณ 

ที่ใช 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
ชวงเวลาที่
ดําเนินการ 

(เดือน) 

หนวย
ดําเนินการ 

ผลความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

1 โครงการ
ประชาสัมพันธให
ความรูและปองกัน
การระบาดของเช้ือ
ไวรัส (Covid) 

เพ่ือใหประชาชนมี
ความรูความเขาใจ
และรูวิธีการปองกัน
ตัวเอง 

25,000 25,000 0 ต.ค.-ก.ย. สํานักปลัด ประชาชนมีความรูความเขาใจ
ในการปองกันโรค 

 

2 จัดหาวัสดุ อุปกรณ
เพ่ือใชในการปองกัน
และควบคุมโรค 
Covid 

เพ่ือปองกันและ
ควบคุมโรค 

100,000 100,000 0 ต.ค.-ก.ย. สํานักปลัด มีอุปกรณพรอมในการปองกัน
โรค 

 

รวม 125,000 125,000 0     

 
3.3แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียด 

งบประมาณ 
ตั้งไว 

งบประมาณ 
ที่ใช 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ชวงเวลาที่
ดําเนินการ 

(เดือน) 

หนวย
ดําเนินการ 

ผลความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

1 อุดหนุนศูนยตอสู
เพ่ือเอาชนะยาเสพ
ติดจังหวัด
หนองบัวลําภ ู

แกไขปญหายาเสพ
ติดในชุมชน 

40,000 0 40,000 ม.ค. สํานักปลัด ปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีลดลง
ประชาชนและเยาวชนหันมา
สนใจกิจกรรมท่ีทางศูนย
ดําเนินการให 

 

รวม 40,000 0 40,000     
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3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห 
 

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียด 

งบประมาณ 
ตั้งไว 

งบประมาณ 
ที่ใช 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ชวงเวลาที่
ดําเนินการ 

(เดือน) 

หนวย
ดําเนินการ 

ผลความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

1 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอาย ุ

เปนการใหความรูใน
การดูแลผูสูงอาย ุ

50,000 50,000 0 เม.ย. สํานักปลัด ผูสูงอายุสนุกสนานและพึงพอใจ
ในกิจกรรมท่ีจัดข้ึน 

โอนลด 

2 โครงการตัดแวน
สายตาเพ่ือสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพ
ผูมีรายไดนอย 
ผูดอยโอกาสและผูไร
ท่ีพ่ึง 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ทางดานสายตา 

175,680 175,680 0 ก.ย. สํานักปลัด ประสิทธิภาพในการมองเห็นเพ่ิม
มากข้ึน 

 

รวม 225,680 225,680 0     
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4. ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
4.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียด 

งบประมาณ 
ตั้งไว 

งบประมาณ 
ที่ใช 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ชวงเวลาที่
ดําเนินการ 

(เดือน) 

หนวย
ดําเนินการ 

ผลความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

1. โครงการงดเหลา 
อบรม ลด ละเลิก
อบายมุข 

เพ่ือเปนคาใชจายใน
การทํากิจกรรม 

30,000 30,000 0 ก.ค. สํานักปลัด ประชาชนลดการยุงกับอบายมุข  

2. โครงการเขารวมงาน
สักการะสมเด็จพระ
นเรศวรฯกาขาด
หนองบัวลําภ ู

เพ่ือใหประชาชนได
รวมสักการะสมเด็จ
พระนเรศวรฯ 

30,000 0 30,000 ม.ค.-ก.พ. สํานักปลัด -ประชาชนไดรวมพิธีบวงสรวง
และเคารพสักการะสมเด็จพระ
นเรศวรฯกาชาดหนองบัวลําภ ู

 

3. โครงการเขารวมงาน
ประเพณีบุญขาวจี่
ปดทองบรวงสรวง
หลวงพอพระไชย
เชษฐา 

เพ่ืออนุรักษงาน
ประเพณีทองถ่ิน 

50,000 45,000 5,000 ม.ค.-ก.พ. สํานักปลัด ประชาชนไดรวมบวงสรวง
ประเพณีพระไชยเชษฐาและได
รวมอนุรักษประเพณีทองถ่ิน 

โอนลด  

4. โครงการอบรมและ
ปฏิบัติธรรม  

เพ่ืออบรมหลัก
ธรรมะใหแก
ประชาชน 

20,000 20,000 0 พ.ค.-ม.ิย. สํานักปลัด ประชาชนมีความพึงพอใจและ
อ่ิมเอมใจในการสวดมนต 

โอนลด 
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4.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียด 

งบประมาณ 
ตั้งไว 

งบประมาณ 
ที่ใช 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ชวงเวลาที่
ดําเนินการ 

(เดือน) 

หนวย
ดําเนินการ 

ผลความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

5. จัดงานสืบสาน
ประเพณีบุญบ้ังไฟ 

เพ่ือสรางขวัญ
กําลังใจกอนถึงฤดู
เพาะปลูก 

150,000 150,000 0 พ.ค. สํานักปลัด -ประชาชนมีความสนุกสนาน
และสามัคคีกันเปนอยางดี  

โอนลด 

6. โครงการจัดการ
แขงขันกีฬาสัมพันธ
บุญทันเกมส 

เพ่ือสงเสริมการเลน
กีฬาและสรางความ
สมัครสมานสามัคคี
ในชุมชน 

50,000 50,000 0 ก.ค. สํานักปลัด ประชาชนในชุมชนมีสวนรวมใน
การเลนกีฬามากยิ่งข้ึน 

โอนลด 

7. โครงการกีฬาตานยา
เสพติด 

เพ่ือสงเสริมการเลน
กีฬา 

50,000 50,000 0 ก.ค. สํานักปลัด เยาวชนหันมาสนกีฬาใหความ
สนกับยาเสพติดลดนอยลง 

โอนลด 

8 โครงการปฏิบัติธรรม
สวดมนตขามปและ
ทําบุญตักบาตรขึ้นบาน
ใหม 

เพ่ือใหพนักงานได
ทําบุญและมีจิตใจ
เบิกบานมากข้ึน 

20,000 20,000 0 ธ.ค. สํานักปลัด ประชาชนมีจิตใจเบิกบานข้ึน โอนลด 

9 โครงการวันลอย
กระทง 

เพ่ือใหประชาชนได
สืบทอดและไมลืม
วัฒนธรรมพ้ืนบาน 

50,000 50,000 0 ต.ค. สํานักปลัด ประชาชนมีความสนใจในการ
รวมกิจกรรมและชวยทาง
เทศบาลจัดกิจกรรมเปนอยางด ี

 

10 โครงการรําลึก
อนุเสาวรียไทยอาสา
ปองกันชาติ (ทสปช) 

เพ่ือลําลึกถึงวัน
อาสาปองกันชาติ
และประชาชนผูมี
สวนรวมกิจกรรม 

10,000 10,000 0 ก.พ.-มี.ค. สํานักปลัด เพ่ือใหประชาชนไดเขารวม
กิจกรรมและปลูกฝงจิตสํานึกถึง
ผูมีพระคุณ 

 

  รวม 460,000 425,000 80,000     
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5. ยุทธศาสตรที ่5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ 
ตั้งไว 

งบประมาณ 
ที่ใช 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ชวงเวลาที่
ดําเนินการ 

(เดือน) 

หนวย
ดําเนินการ 

ผลความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน 

จากการติดตามและประเมินผล 

 
หมายเหตุ 

-1. -โครงการขยายเขต
ไฟฟา (เงินอุดหนุน) 

-เพ่ือใหไฟฟา
เพียงพอในการผลิต
นํ้าประปา หมูท่ี 9 

90,000 79,073.41 10,926.59 ต.ค.-ก.ย. - -ไฟฟาเพียงพอในการผลิต
นํ้าประปา 

 
 

  รวม 90,000 79,073.41 10,926.59     

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ลําดับ

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ผลผลิต 
งบประมาณ 

ตั้งไว 
งบประมาณ 

ที่ใช 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
ชวงเวลาที่
ดําเนินการ 

(เดือน) 

หนวย
ดําเนินการ 

ผลความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน 

จากการติดตามและประเมินผล 

 
หมายเหตุ 

1 โครงการกอสราง
ระบบระบายนํ้า 
บริเวณสี่แยกหลัง
ศาลากลางบาน 
บานโคกนกสาริกา 
หมูท่ี 8 

เพ่ือสรางระบบ
ระบายนํ้าท่ีแข็งแรง
ทนทานมากยิ่งข้ึน 

55,284 0 55,284 มิ.ย. กองชาง แกไขปญหานํ้าทวมขัง มีระบบ
ระบายนํ้าท่ีไดมาตรฐานยิ่งข้ึน 

 

2 โครงการกอสราง
ระบบระบายนํ้า 
บานคลองเจริญ หมู
ท่ี 5 แยกสะพานภู
ปาปอ 

เพ่ือสรางระบบ
ระบายนํ้าท่ีแข็งแรง
ทนทานมากยิ่งข้ึน 

251,650 251,650 0 ก.ค. กองชาง แกไขปญหานํ้าทวมขัง มีระบบ
ระบายนํ้าท่ีไดมาตรฐานยิ่งข้ึน 

โอนลด 
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5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ลําดับ

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ผลผลิต 
งบประมาณ 

ตั้งไว 
งบประมาณ 

ที่ใช 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
ชวงเวลาที่
ดําเนินการ 

(เดือน) 

หนวย
ดําเนินการ 

ผลความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน 

จากการติดตามและประเมินผล 

 
หมายเหตุ 

3 โครงการกอสราง
ระบบระบายนํ้า 
บานโคกนกสาลิกา 
หมูท่ี8 (หนาบาน
ประธานสภา) 

เพ่ือสรางระบบ
ระบายนํ้าท่ีแข็งแรง
ทนทานมากยิ่งข้ึน 

134,687 134,600 87 พ.ค. กองชาง แกไขปญหานํ้าทวมขัง มีระบบ
ระบายนํ้าท่ีไดมาตรฐานยิ่งข้ึน 

 

4 โครงการวางทอเมน
ประปาเช่ือมหอถัง
สูงวัดบานโคกนก
สาริกา หมู8 

เพ่ือสรางความ
แข็งแรงและทนทาน
ของระบบระบายนํ้า 

120,000 120,000 0 เม.ย. กองชาง แกไขปญหานํ้าทวมขัง มีระบบ
ระบายนํ้าท่ีไดมาตรฐานยิ่งข้ึน 

 

5 โครงการปรับปรุง
ขยายทอเมนประปา 
บานแสงอรุณ หมู 4  

เพ่ือขยายทอเมน
ประปาเพ่ือบริการ
ประชาชนไดท่ัวถึง 

261,600 259,830 1,770    โอนลด  

6 โครงการขุดสระก้ัน
นํ้า หมูท่ี 6 

ปริมาณดินถม ไมนอย
กวา 4,475 ลบม.ทอ
คอนกรีตไมเสริมเหล็ก
ปากล้ินราง ขนาด dai 
0.40 *1.00 m
จํานวน 7ทอน 

196,042 0 196,042     ก.ย. กองชาง เพ่ือมีนํ้าใชในการเกษตรเวลาเกิด
ปญหาภัยแลง 

กันเงินงบประมาณ 
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5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ 
ตั้งไว 

งบประมาณ 
ที่ใช 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ชวงเวลาที่
ดําเนินการ 

(เดือน) 

หนวย
ดําเนินการ 

ผลความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน 

จากการติดตามและประเมินผล 

 
หมายเหตุ 

7 โครงการลงหินคลุก
สายหนาบานนาง
คณิต – ไปวัดปาภู
ซาง 

กวาง 4 เมตร ยาว 
2,300เมตร พ้ืนท่ี
ไมนอยกวา 9,200 
ตารางเมตร 

160,539 160,500 39 ก.ย. กองชาง เกษตรกรมีเสนทางท่ีสะดวกใน
การขนสงการเกษตร 

 

8 โครงการลงหินคลุก
สายวัดปาภูมะคา –
ไปถนนคสล.ม.6 

กวาง 4 เมตร ยาว 
2,500เมตร พ้ืนท่ี
ไมนอยกวา 
10,000 ตาราง
เมตร 

179,236 179,000 236 ก.ย. กองชาง เกษตรกรมีเสนทางท่ีสะดวกใน
การขนสงการเกษตร 

 

9 โครงการลงหินคลุก
สายวัดปาภูซาง – 
ไปนาพอทองจันทร 

กวาง 4 เมตร ยาว 
1,700เมตร พ้ืนท่ี
ไมนอยกวา 6,800 
ตารางเมตร 

140,055 140,000 55 ก.ย. กองชาง เกษตรกรมีเสนทางท่ีสะดวกใน
การขนสงการเกษตร 

 

10 โครงการลงหินคลุก
สายไรพอม–ี ไปภู
หมากแฮด 
หมูท่ี 2 

กวาง 4 ม.ยาว 
2,470ม. พ้ืนท่ีไม
นอยกวา  9,880  
ตรม. 

193,464 193,400 64 ก.ย. กองชาง เกษตรกรมีเสนทางท่ีสะดวกใน
การขนสงการเกษตร 
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5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ลําดับ

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ผลผลิต 
งบประมาณ 

ตั้งไว 
งบประมาณ 

ที่ใช 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
ชวงเวลาที่
ดําเนินการ 

(เดือน) 

หนวย
ดําเนินการ 

ผลความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน 

จากการติดตามและประเมินผล 

 
หมายเหตุ 

11 โครงการลงหินคลุก
สาย หมูท่ี 3 ไปวัดปู
สาย 

ขนาด กวาง  4  
เมตร ยาว 3,300 
เมตร  พ้ืนท่ีไมนอย
กวา 13,200 
ตารางเมตร 

312,381 0 312,381 ก.ย. กองชาง เกษตรกรมีเสนทางท่ีสะดวกใน
การขนสงการเกษตร 

กันเงินงบประมาณ 

12 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก แยกสะพาน 
หมูท่ี 4   

ยาว 100 เมตร ผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 4 เมตร 
ไหลทางลูกรัง กวาง
ขางละ 0.50 เมตร 

239,866 0 239,866 ก.ย. กองชาง เกษตรกรมีเสนทางท่ีสะดวกใน
การขนสงการเกษตร 

กันเงินงบประมาณ 

13 โครงการลงหินคลุก
สายไรพอใหม หมูท่ี 
5 ไปโคกนก 

ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 2,300 เมตร 
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 
9,200 ตารางเมตร 

217,720 0 217,720 ก.ย. กองชาง เกษตรกรมีเสนทางท่ีสะดวกใน
การขนสงการเกษตร 

กันเงินงบประมาณ 

14 โครงการติดตั้งเสา
ไฟโซลาเซลล 

ขนาดเสาสูง 6 เมตร 
ความจุ 40 วัตต 
 

160,000 0 160,000 ก.ย. กองชาง ประชาชนมีไฟฟาใชถึงจะประสบ
ปญหาไฟไมพอแตพอมีไฟโซลา
เซลลก็เพ่ิมแสงสวางได 

กันเงินงบประมาณ 

15 โครงการลงหินคลุก
สายนาตับเตา ไป
สวนปลูกกัญชง หมู
ท่ี 9 

ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 400 เมตร 
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 
1,600 ตารางเมตร 

37,865 0 37,865 ก.ย. กองชาง เกษตรกรมีเสนทางท่ีสะดวกใน
การขนสงการเกษตร 

กันเงินงบประมาณ 
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5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ลําดับ

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ผลผลิต 
งบประมาณ 

ตั้งไว 
งบประมาณ 

ที่ใช 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
ชวงเวลาที่
ดําเนินการ 

(เดือน) 

หนวย
ดําเนินการ 

ผลความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน 

จากการติดตามและประเมินผล 

 
หมายเหตุ 

16 โครงการลงหินคลุก
สายปาชาไปภูมะคา 
ม.5 

ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 
6,000 ตารางเมตร 

141,992 -0 -141,992 ก.ย. กองชาง เกษตรกรมีเสนทางท่ีสะดวกใน
การขนสงการเกษตร 

กันเงินงบประมาณ 

17 โครงการลงหินคลุก
สายศาลปู หมูท่ี 8 
ไปนาดอกคํา 

ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 350 เมตร 
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 
1,050 ตารางเมตร 

24,849 24,849 0 ก.ย. กองชาง เกษตรกรมีเสนทางท่ีสะดวกใน
การขนสงการเกษตร 

 

18 โครงการลงหินคลุก
สายนาพอทองจันทร 
ไปสวนเงาะ หมูท่ี 2 

ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 2,900 เมตร 
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 
11,600 ตาราง
เมตร 

274,517 0 
 
 

274,517 ก.ย. กองชาง เกษตรกรมีเสนทางท่ีสะดวกใน
การขนสงการเกษตร 

กันเงินงบประมาณ 

19 โครงการขุดคันสระ
บานโคกนก หมูท่ี 7 
 

ปริมาณดินถม ไมนอย
กวา 8,827 ลบม.ทอ
คอนกรีตไมเสริมเหล็ก
ปากล้ินราง ขนาด dai 
0.40 *1.00 m
จํานวน 13 ทอน 

1,095,102 0 1,095,102 ก.ย. กองชาง เกษตรกรมีเสนทางท่ีสะดวกใน
การขนสงการเกษตร 

กันเงินงบประมาณ 

  รวม 4,196,849 1,463,829 2,733,020     
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6. ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
6.1 งานบริหารงานคลัง 
 

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ 
ตั้งไว 

งบประมาณ 
ที่ใช 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ชวงเวลาที่
ดําเนินการ 

(เดือน) 

หนวย
ดําเนินการ 

ผลความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน 

จากการติดตามและประเมินผล 

 
หมายเหตุ 

1 โครงการจัดทําและ
ปรับปรุงแผนท่ีภาษี
และทะเบียน
ทรัพยสิน 

เพ่ือความถูกตอง
ตามระเบียบมีความ
ชัดเจนในการออก
จัดเก็บภาษีในป
ตอไป 

30,000 30,000 0 เม.ย.-ก.ค กองคลัง มีความถูกตองในการปรับปรุงรอบ
ตอไป 

โอนลด 

2 โครงการจัดหนวย
บริการเคลื่อนท่ีเพ่ือ
จัดเก็บและ
ประชาสัมพันธภาษี
ทองถ่ิน 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
การเก็บภาษี 

10,000 7,400 2,600 เม.ย.-ก.ค กองคลัง การจัดเก็บภาษีมีศักยภาพและ
รายไดเพ่ิมมากข้ึน 

โอนลด 

  รวม 64,600 62,000 2,600     
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6.2 งานบริหารงานท่ัวไป 

 

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ 
ตั้งไว 

งบประมาณ 
ที่ใช 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ชวงเวลาที่
ดําเนินการ 

(เดือน) 

หนวย
ดําเนินการ 

ผลความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน 

จากการติดตามและประเมินผล 

 
หมายเหตุ 

1 โครงการปกปอง
สถาบัน 

เขารวมอบรมเพ่ือ
สรางจิตสํานกคณะ
ผูบริหาร สมาชิก
พนักงานเทศบาล 

30,000 30,000 0 ต.ค.-ก.ย. สํานักปลัด ประชาชนไดรวมกิจการปกปอง
สถาบันของชาต ิ

โอนลด 

2 โครงการปรับปรุง
เว็บไซตสํานักงาน 

เพ่ือเปนคาใชจายใน
การปรับปรุงเว็บไซต 

8,000 0 8,000 ก.ค.-ก.ย. สํานักปลัด เพ่ือเพ่ิมและปรับปรุงเว็บไชตของ
เทศบาลใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

 

3 โครงการเพ่ิม
ศักยภาพองคกร
เทศบาลตําบลบุญ
ทัน (OD) 

เพ่ือฝกอบรมและ
ศึกษาดูงานของ
พนักงานและคณะ
ผูบริหาร 

150,000 150,000 0 ม.ค.-ม.ีค. สํานักปลัด เพ่ือใหเจาหนาท่ีมีประสิทธิภาพใน
การทํางานและมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน 

โอนลด 

4 โครงการเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรม
เพ่ือปองกันการ
ทุจริตและสราง
ความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน 

เพ่ืออบรมใหความรู
เก่ียวกับการเลือกตั้ง
ท่ีมาจากประชาชน
โดยแทจริง 

30,000 24,180 5,820 ม.ค.-ก.พ. สํานักปลัด การปฏิบัติงานมีศักยภาพ
ถูกตอง รวดเร็ว  สนองตอบ
ภารกิจเทศบาลในการบริการ
ประชาชน 
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6.2 งานบริหารงานท่ัวไป 

 

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ 
ตั้งไว 

งบประมาณ 
ที่ใช 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ชวงเวลาที่
ดําเนินการ 

(เดือน) 

หนวย
ดําเนินการ 

ผลความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน 

จากการติดตามและประเมินผล 

 
หมายเหตุ 

5 โครงการอบรมให
ความรูเก่ียวกับ
ความสําคัญในการ
จัดทําแผนพัฒนา 

เพ่ือการพัฒนาตําบล
ใหนาอยูและมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

30,000 12,820 1,308 พ.ค. สํานักปลัด ไดรูถึงปญหาและความตองการ
ของประชาชน 

 

6 โครงการอุดหนุนคา
นํ้ามันเช้ือเพลิงชุด
เครื่องจักร อบจ 

จายเงินอุดหนุนให 
อบจ. 

220,000 220,000 0 - -  โอนลด 

7 โครงการพัฒนา
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส 

เพ่ือใหระบบรับ – 
สงหนังสือเปนระบบ 
รวมเร็วมากยิ่งข้ึน 

7,000 6,955 45 ต.ค.-ก.ย. สํานักปลัด ระบบงานสารบรรณเปนระบบ
และสามารถรับสงไดรวดเร็วยิ่งข้ึน 

 

8 คาใชจายในการ
ดําเนินการเลือกตั้ง 

เพ่ือเปนคาใชจายใน
การดําเนินการ
เลือกตั้งสมาชิก
ผูบริหารทองถ่ิน 

790,000 739,431 50,568 ก.พ.-พ.ค. สํานักปลัด ใชงบประมาณคุมคา ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

 

9 เงินอุดหนุนกิจกรรม
เหลากาชาด 

เพ่ืออุดหนุนเหลา
กาชาดจังหวัด 

30,000 30,000 0 ก.ย. สํานักปลัด ไดอุดหนุนสนับสนุนกิจกรรมเหลา
กาชาดจังหวัด 

 

  รวม 1,295,000 1,213,386 65,741     
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6.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ 
ตั้งไว 

งบประมาณ 
ที่ใช 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ชวงเวลาที่
ดําเนินการ 

(เดือน) 

หนวย
ดําเนินการ 

ผลความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน 

จากการติดตามและประเมินผล 

 
หมายเหตุ 

1 โครงการอบรมให
ความรูดาน
การจราจร 

เพ่ือใหไดความรู
เรื่องจราจรและ
ปฏิบัติหนาท่ีอยางมี
ประสิทธิภาพ 

30,000 30,000 0 เม.ย. สํานักปลัด ประชาชนมีความรูในการปองกัน
การเกิดอุบัติเหต ุ

 

2 โครงการรณรงคลด
อุบัติเหตุชวง
เทศกาล 

เพ่ือรณรงคใหมีการ
ปองกันการเกิด
อุบัติเหตุในพ้ืนท่ี
พรอมท้ังให จนท. 
ดูแลสอดคลองสอง
ใหเกิดความสงบ
เรียบรอย 

50,000 47,920 0 ธ.ค.ม.ค.-
เม.ย. 

สํานักปลัด อุบัติเหตุในเขตพ้ืนท่ีลดนอยลง โอนลด 2,080 

3 โครงการอบรมให
ความรูการปองกัน
ไฟปา 

เพ่ือใหไดความรูใน
เรื่องไฟปาและนํามา
ปฏิบัติหนาท่ีอยางมี
ประสิทธิภาพ 

30,000 30,000 0 ก.พ. สํานักปลัด ปญหาไฟปาลดนอยลงและการ
แกไขปญหารวดเร็วข้ึน 

 

  รวม 110,000 107,920 0     
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6.4 แผนงานการศึกษา 
ลําดับ

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียด 
งบประมาณ 

ตั้งไว 
งบประมาณ 

ที่ใช 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
ชวงเวลาที่
ดําเนินการ 

(เดือน) 

หนวย
ดําเนินการ 

ผลความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

1 โครงการจัดงานวัน
เด็กแหงชาต ิ

เพ่ือใหความสําคัญ
แกเด็ก 

100,000 100,000 0 ม.ค. สํานักปลัด เพ่ือความราเริงและการกลา
แสดงออกของเด็กๆ 

โอนลด 

2 โครงการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือเปนการพัฒนา
แผนการเรียนรูสอน
ใหไดมาตรฐาน 

6,000 3,160 2,840 เม.ย. สํานักปลัด -เด็กไดรับการอบรมท่ีดีข้ึน โอนลด 

3 โครงการปฐมนิเทศ
นักเรียน 

เพ่ือใหผูปกครองได
เขาใจในการ
ดําเนินงานของศูนย
พัฒนา 

9,160 3,160 6,000 พ.ค. สํานักปลัด -ผูปกครองมีความเขาใจในการ
ดําเนินงานของ 

ศูนยพัฒนาฯ 

 

4 โครงการพัฒนา
แหลงเรียนรูนอก
หองเรียน 

เพ่ือใหเด็กมีการ
พัฒนาการเรียนรูท่ีดี
ยิ่งข้ึน 

30,000 0 30,000 ก.พ.-เม.ย. สํานักปลัด ผูปกครองมีความพอใจเด็กไดมี
ประสบการณจริงในการเรียนรู 
 

 

5 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา 

เพ่ือจัดทําอาหาร
กลางวันใหกับเด็ก
ตามหลักโภชนาการ 

793,800 776,800 17,000 ต.ค.-ก.ย. สํานักปลัด -ผูปกครองมีความเขาใจในการ
ดําเนินงานของ 
ศูนยพัฒนาฯ 

 

6 โครงการหนูนอย
นักกีฬาพัฒนาเด็ก
เล็กสัมพันธ 

เพ่ือใหเด็กมี
พัฒนาการดาน
รางกายท่ีสมบูรณ
แข็งแรง 

30,000 30,000 0 ม.ีค. สํานักปลัด เด็กมีสุขภาพรางกายท่ีดีและ
แข็งแรง 
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6.4 แผนงานการศึกษา 
ลําดับ

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียด 
งบประมาณ 

ตั้งไว 
งบประมาณ 

ที่ใช 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
ชวงเวลาที่
ดําเนินการ 

(เดือน) 

หนวย
ดําเนินการ 

ผลความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

7 คาอาหรเสริมนม เด็กมีพัฒนาการท่ีด ี 1,163,134 854,072.0
6 

309,061.9
4 

ต.ค.-ก.ย. สํานักปลัด เด็กไดรับสารอาหารครบถวน  

8 เงินสนับสนุนอาหาร
กลางวัน 

เพ่ือเด็กมีพัฒนาการ
ทีดี 

1,780,000 1,735,000 45,000 ต.ค.-ก.ย. สํานักปลัด เด็กไดรับสารอาหารครบถวน
ถูกตองตามเกณฑท่ีกําหนด 

 

9 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

เพ่ือพัฒนา
บุคคลากรในสังกัด
เทศบาลตําบลบุญ
ทัน 

25,000 25,000 0 เม.ย. สํานักปลัด บุคลากรมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

 

โอนลด 

10 เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนคาจัดการ
เรียนการสอนของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(รายหัว) 

เพ่ือจัดซื้อวัสดุและ
สื่อการเรียนการ
สอน 

275,400 265,200 10,200 ม.ิย.-ก.ย. สํานักปลัด -เด็กไดรับการเรียนรูและ
พัฒนาการท่ีด ี

 

11 เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนคาใชจาย
ในการจัดการศึกษา
สําหับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

เพ่ือเปนคาหนังสือ
เรียนอุปกรณการ
เรียนการสอนและ
อ่ืนๆ 

89,270 33,600 55,670 ต.ค.-ก.ย. สํานักปลัด เด็กไดรับการไดรับการพัฒนา
ทักษะท่ีดี 

 

  รวม 4,301,764 3,825,992 475,772     
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6.5 แผนงานสาธารณสุข 
ลําดับ

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียด 
งบประมาณ 

ตั้งไว 
งบประมาณ 

ที่ใช 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
ชวงเวลาที่
ดําเนินการ 

(เดือน) 

หนวย
ดําเนินการ 

ผลความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

1 โครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข 

เพ่ือขับเคลื่อนชุมชน
ใหมีคุณภาพและ
เปนชุมชนท่ีถูกหลัก
สุขอนามัยมากข้ึน 

180,000 0 180,000 ก.ย. สํานักปลัด ประชาชนไดรับการเปนอยูและ
สุขภาพท่ีดีข้ึน 

 

2 โครงการสัตวปลอด
โรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา 

เพ่ือขับเคลื่อน
โครงการและปองกัน
โรคพิษสุนัขบาให
หางไกลจากชุมชน 

65,000 42,260 6,540 ก.ย. สํานักปลัด สุนัขและแมว ไมเปนโรคพิษสุนัข
บา 

 

  รวม 245,000 42,260 186,540     
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6.6งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
ลําดับ

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียด 
งบประมาณ 

ตั้งไว 
งบประมาณ 

ที่ใช 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
ชวงเวลาที่
ดําเนินการ 

(เดือน) 

หนวย
ดําเนินการ 

ผลความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

1 โครงการปรับปรุง
สภาพแวดลอมบอ
ขยะ 

เพ่ือขับเคลื่อนชุมชน
ใหมีคุณภาพถูก
สุขอนามัย 

50,000 48,620 1,380 ม.ิย. สํานักปลัด สภาพแวดลอมบอขยะมีความ
สะอาดนาดูมากยิ่งข้ึน 

โอนลด 32,520 

2 โครงการศึกษาดูงาน
การคัดแยกขยะ 

เพ่ือขับเคลื่อน
โครงการใหชุมชนนา
อยู 

100,000 100,000 0 ม.ค. สํานักปลัด ชุมชนมีความสะอาดมากยิ่งข้ึน
ประชาชนหันมาสนใจการคัด
แยกขยะ 

โอนลด 

3 โครงการอบรม
สงเสริมการคัดแยก
ขยะ 

เพ่ือขับเคลื่อนชุมชน
ใหมีคุณภาพและ
เปนชุมชนท่ีดี 

20,000 20,000 0 ธ.ค. สํานักปลัด สามารถลดขยะท่ีตนทางไดเปน
อยางดีและทําใหชุมชนมีความ
สะอาดมากยิ่งข้ึน 

โอนลด 

  รวม 170,000 168,620 1,380     
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6.7 บัญชีครุภัณฑ 
 

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียด 

งบประมาณ 
ตั้งไว 

งบประมาณ 
ที่ใช 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ชวงเวลาที่
ดําเนินการ 

(เดือน) 

หนวย
ดําเนินการ 

ผลความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

1 จัดซื้อเกาอ้ีแถวน่ัง
คอย 

จัดซื้อเกาอ้ีแถวน่ัง
คอย ขนาด 4 ท่ีน่ัง 
จํานวน 2 ชุด 

8,000 8,000 0 ต.ค.-ก.ย. บริหารงาน
ท่ัวไป 

มีเกาอ้ีไวบริการประชาชน  

2 จัดซื้อเกาอ้ีบุนวม จัดซื้อเกาอ้ีบุนวม 
จํานวน 20 ตัว 

12,000 12,000 0 ต.ค.-ก.ย. บริหารงาน
ท่ัวไป 

มีเกาอ้ีไวบริการประชาชนและ
ใชในการปฏิบัติงาน 

 

3 จัดซื้อผาเตนท จัดซื้อผาเตนท 
จํานวน 5 ผืน 

50,000 47,500 2,500 ต.ค. – ก.ย. บริหารงาน
ท่ัวไป 

เพ่ือบริการประชาชนท่ีมาขอใช
บริการ 

 

4 จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ
แบบตั้งพ้ืนหรือแบบ
แขวน 

จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ ๆ
ไมต่ํากวา 24,000 
บีทียู จํานวน 2 
เครื่อง 

85,000 83,020 1,980  

พ.ค.-ก.ย. 
บริหารงาน

ท่ัวไป 
เพ่ือใชในสํานักงาน   

5 จัดซื้อโตะทํางาน
พรอมเกาอ้ี 

 จัดซื้อโตะทํางาน
พรอมเกาอ้ี จํานวน 
3 ชุด 

36,000 36,000 0 พ.ค.-ก.ย. บริหารงาน
ท่ัวไป 

เพ่ือใชในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน 

 

6 จัดซื้อโตะพรอม
เกาอ้ีผูบริหาร
ทองถ่ิน 

จัดซื้อโตะพรอม
เกาอ้ีผูบริหาร
ทองถ่ิน จํานวน 1 
ชุด 

26,000 25,300 700 พ.ค.-ก.ย. บริหารงาน
ท่ัวไป 

เพ่ือใชในการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารทองถ่ิน 
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6.7 บัญชีครุภัณฑ (ตอ) 
 

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียด 

งบประมาณ 
ตั้งไว 

งบประมาณ 
ที่ใช 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ชวงเวลาที่
ดําเนินการ 

(เดือน) 

หนวย
ดําเนินการ 

ผลความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

7 จัดซื้อโตะทํางาน
พรอมติดตั้งกระจก 

จัดซื้อโตะทํางาน
พรอมติดตั้งกระจก 
จํานวน 3 ชุด 

16,500 16,500 0 ส.ค.- ก.ย. บริหารงาน
ท่ัวไป 

จนท.ใชในการปฏิบัติงาน  

8 จัดซื้อโตะหมูบูชา จัดซื้อโตะหมูบูชา 
จํานวน 1 ชุด 

7,900 7,900 0 ก.ค. - ก.ย บริหารงาน
ท่ัวไป 

เพ่ือใชในงานพิธีทางศาสนา  

9 จัดซื้อรถบรรทุก 
(ดีเซล) 

ขนาด1ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํา
กวา2,400ซีซี หรือ
กําลัง เครื่องยนต
สูงสุดไมต่ํากวา 
110 กิโลวัตต 
ขับเคลื่อน 4 ลอ 
แบบดับเบ้ิลแคบ 

999,000 0 999,000 ก.ย. - ม.ค. สํานักปลัด เพ่ือใชในการอํานวยความ
สะดวกไปสถานท่ีราชการตางๆ
หรือพาพนักงานไปประชุมในท่ี
ตางจังหวัด 

กันเงินงบประมาณ 

10 จัดซื้อคอมพิวเตอร
แท็ปเล็ต 

จัดซื้อคอมพิวเตอร
แท็ปเล็ตความจุ 
256 GB ขนาด 11 
น้ิว จํานวน 1 
เครื่อง 

45,000 45,000 0 ก.ย  กองชาง อํานวยความสะดวกในการ
ทํางานใหรวดเร็วยิ่งข้ึน 
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6.7 บัญชีครุภัณฑ (ตอ) 

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียด 

งบประมาณ 
ตั้งไว 

งบประมาณ 
ที่ใช 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ชวงเวลาที่
ดําเนินการ 

(เดือน) 

หนวย
ดําเนินการ 

ผลความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

11 จัดซื้อชุดโตะพรอม
เกาอ้ี 

จัดซื้อโตะพรอมเกา 
จํานวน 1 ชุด 

15,000 13,400 1,600 ต.ค.-ก.ย งาน
บริหารงาน

คลัง 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทํางานของเจาหนาท่ี 

 

12 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรสําหรับ
สํานักงาน 

จัดซื้อคอมพิวเตอร
สําหรับสํานักงาน 

22,000 22,000 0 ต.ค- ก.ย. งาน
บริหารงาน

คลัง 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทํางานของเจาหนาท่ีเพ่ิมข้ึน 

 

13 จัดซื้อเครื่องปริ้น  
เตอรชนิดเลเซอร 
LED ขาวดํา 

จัดซื้อเครื่องปริ้น  
เตอรชนิดเลเซอร 
LED ขาวดํา 

2,600 2,600 0 ต.ค- ก.ย. งาน
บริหารงาน

คลัง 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทํางาน 

 

14 จัดซื้อเครื่องพน
หมอกควัน 

จัดซ้ือเครื่องพนหมอก
ควัน จํานวน 2 
เครื่อง ปริมาณการฉีด
พนนํ้ายาไมนอยกวา 
40 ลิตร ตอชั่วโมงถัง
บรรจุนํ้ายาไมนอย
กวา 40 ลิตร/ช.ม. ไม
นอยกวา 25 แรงมา 

118,000 104,000 14,000 ส.ค. – ก.ย. งานบริการ
สาธารณสุข

ฯ 

เพ่ือใชใปฏิบัติการปองกันโรค
ไขเลือดออก 

 

15 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรสําหรับ
สํานักงาน 

จัดซื้อคอมพิวเตอร
สําหรับสํานักงาน 
สําหรับประมวลผล  
แบบท่ี 1 

17,000 17,000 0 ก.ย.-ต.ค. งานบริการ
สาธารณสุข

ฯ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทํางานของเจาหนาท่ีเพ่ิมข้ึน 
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6.7 บัญชีครุภัณฑ (ตอ) 
 

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียด 

งบประมาณ 
ตั้งไว 

งบประมาณ 
ที่ใช 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ชวงเวลาที่
ดําเนินการ 

(เดือน) 

หนวย
ดําเนินการ 

ผลความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

16 จัดซื้อเกาอ้ี จัดซื้อเกาอ้ี จํานวน 
1 ตัว 

4,000. 4,000 0 งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ต.ค. – ก.ย. สะดวกปลอดภัยในการทํางาน  

17 จัดซื้อตูแลคเกอร 
18 ชอง 

จัดซื้อตูแลคเกอร 
18 ชอง จํานวน 1 
หลัง 

8,000 8,000 0 งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ต.ค. – ก.ย. มีตูเก็บเอกสารท่ีสะดวกและ
ปลอดภัย 

 

18 จัดซื้อตูเหล็กสอง
บาน 

จัดซื้อตูเหล็กสอง
บาน จํานวน 1 หลัง 

11,000 11,000 0 งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ต.ค. – ก.ย. มีตูเก็บเอกสารท่ีเปนระบบ
ระเบียบ 

 

19 จัดซื้อโตะทํางาน จัดซื้อโตะทํางาน 
จํานวน 1 ตัว 

7,500 7,500 0 งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ต.ค. – ก.ย. เพ่ืออํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

 

20 จัดซื้อชุดสลัมปเทส จัดซื้อชุดสลัมปเทส 8,000 7,900 100 งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ก.ย. เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของวัสดุ
ใหไดมาตรฐาน 

 

21 จัดซื้อเครื่องเสต็ป
ดาว 

จัดซื้อเครื่องเสต็ป
ดาว จํานวน 1 
เครื่อง 

9,000 8,500 500 งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ก.ค.- ก.ย. เพ่ือการทํางานของระบบไฟฟาท่ี
ไดมาตรฐาน 
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6.7 บัญชีครุภัณฑ (ตอ) 
 

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียด 

งบประมาณ 
ตั้งไว 

งบประมาณ 
ที่ใช 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ชวงเวลาที่
ดําเนินการ 

(เดือน) 

หนวย
ดําเนินการ 

ผลความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

22 จัดซื้อเครื่องหาพิกัด
ดวยสัณญาน
ดาวเทียมแบบพกพา 

จัดซื้อเครื่องหาพิกัด
ดวยสัณญาน
ดาวเทียมแบบพกพา 
จํานวน 1 เครื่อง 

24,500 24,000 500 งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ต.ค. – ก.ย. มีเครื่องหาพิกัดฯท่ีสามารถบอก
พิกัดไดสะดวกและรวดเร็วเปน
มาตรฐานยิ่งข้ึน 

 

23 จัดซื้อเครื่องปริ้นเต
อรชนิดเลเซอรหรือ 
LED สี ชนิด 
Network แบบท่ี 1 

จัดซื้อเครื่องปริ้นเต
อรชนิดเลเซอรหรือ 
LED สี ชนิด 
Network แบบท่ี 1 

10,000 10,000 0 งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ต.ค. – ก.ย. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทํางาน 

 

24 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร  

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร แบบ
ประมวลผล แบบท่ี 
2 

30,000 30,000 0 งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ต.ค. – ก.ย. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทํางาน 

 

รวม 1,572,000 551,120 1,020,880     
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    ตารางที่ 7  สรุปผลความสําเร็จการดําเนินงานตามแผนพัฒนา  ประจําป พ.ศ.2564 

 
 

 
ยุทธศาสตร 

โครงการท้ังหมด 
(ป 64) 

โครงการ 
ตั้งงบประมาณ 

โครงการ 
ท่ีสําเร็จ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1.การพัฒนาดานการสงเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนทองถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

31 12.60 7 9.33 4 6.90 

2.การพัฒนาดานการบริหารจัดการและ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

 

10 4.06 5 6.67 18 31.03 

3.การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน
ทองถิ่น 38 15.44 24 32.00 3 5.17 

4.การพัฒนาดานการพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิ
ปญญา 

27 11.00 6 8.00 4 6.70 

5.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 95 38.61 13 17.33 11 18.97 
6.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการและการ
บริการสาธารณะ 

45 18.29 20 26.67 18 31.03 

รวม 246  75  58  
 
 
โครงการท่ีปฏิบัติไดคิดเปนรอยละ  (58x100)/246= 23.57 
ของโครงการท้ังสิ้นท่ีบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2564 
 

โครงการท่ีปฏิบัติไดคิดเปนรอยละ (58x100)/75=77.33 
ของโครงการท้ังสิ้นท่ีตั้งงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 
 
จํานวนโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนา จํานวน  246  โครงการ   
ตั้งงบประมาณไวในป พ.ศ.2564 จํานวน  75 โครงการ   
เปนโครงการท่ีดําเนินการในรอบเดือนตุลาคม (ระหวางตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564) จํานวน  58 
โครงการ 
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ปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 1. ปญหาความตองการของประชาชนมีมากแตงบประมาณมีนอย  เทศบาลตําบล บุญทันจึงไม
สามารถตอบสนองความตองการไดอยางเพียงพอ 
 2. ดวยขอจํากัดของงบประมาณและภาระคาใชจายประจํา ทําใหไมสามารถนําโครงการ/กิจกรรมจาก
แผน สูการปฏิบัติไดอยางเต็มท่ี  ความสําเร็จของโครงการจึงเกิดข้ึนนอย 
 
 หมายเหตุ : ปญหาอุปสรรคเปนขอจํากัดท่ีเทศบาลตําบลบุญทันประสบปญหามาเปนเวลาหลายป  
เชนเดียวกับทองถ่ินอีกหลายๆ แหง   คือภาระคาใชจาย ท้ังคาใชจายประจํา คาใชจายท่ีเกิดจากภาระหนาท่ีท่ี
ตองทํา   
 
มีขอเสนอแนะ 
 1.กอง/งานท่ีรับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการดําเนินโครงการ และการติดตามประเมินผล
โครงการ  อยางนอยเพ่ือใหไดทราบถึงปญหาและอุปสรรคของการดําเนินโครงการนั้น  วาควรจะดําเนินการ
ตอไปหรือไม  หรือตองปรับปรุงอะไรบางในการดําเนินโครงการครั้งตอไป  

2. การพิจารณาอนุมัติงบประมาณ จากการคัดเลือกโครงการ หรือการจัดลําดับความสําคัญ เพ่ือ
ดําเนินการในแตละปงบประมาณนั้น ควรดําเนินการเกลี่ยงบประมาณดําเนินโครงการในแตละยุทธศาสตรให
เกิดความดุลยภาพ  เชน กรณีงานดานโครงสรางพ้ืนฐานถือวามีความจําเปนมาก แตยุทธศาสตรดานอ่ืนๆก็มี
ความจําเปนเชนกัน เชน ดานการสงเสริมอาชีพ  ดานการอนุรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  จึงเห็น
ควรพิจารณาใหเกิดความสมดุลในแตละดาน เพ่ือเปนการพัฒนาไปพรอมๆกันทุกๆดาน 

3. การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจําปพบวามีจํานวนมากเกินไป ท้ังโครงการเดิมท่ีปรากฎ
ในแผนพัฒนาทองถ่ินและเพ่ิมเติมแผน สงผลใหการดําเนินงานตามแผนสําเร็จในระดับต่ํา  เพ่ือเปนการ
ยกระดับใหแผนสําเร็จในระดับท่ีสูงข้ึน ควรมีโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินนอยลงใหเหลือเพียงโครงการท่ี
สําคัญและจําเปนจริงๆ ท่ีตอบสนองความตองการของประชาชนและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
ไดอยางแทจริง  

 4. ใหหนวยงานยึดหลักธรรมาภิบาลคือ เนน หลักนิติธรรม คุณธรรม ความโปรงใส ความรับผิดชอบ
ตรวจสอบได การมีสวนรวมและหลักความคุมคา  ซ่ึงจะทําใหการบริหารจัดการของเทศบาลตําบลบุญทัน 
สามารถบรรลุตามเปาหมายขององคกร หรือตามวิสัยทัศนท่ีเทศบาลไดตั้งไวในอนาคต  
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