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รายงานการติดามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การประเมิน/ติดตามตนเอง 

แบบท่ี 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท าการประเมินและรายงาน

ทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น   
11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   

 13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
 14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
 15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

 17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
 18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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แบบท่ี 2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1.  เทศบาลต าบลท่าช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 

2.  รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 

         ครั้งท่ี 1  (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)               ครั้งท่ี 2  (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) 

ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงาน 

รายรับตามงบประมาณ ประมาณการ รายรับจริง สูง(+) / ต่ า(-) 

ภาษีอากร 1,187,000.00 198,406.71 -988,593.29 

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 585,500.00 389,546.00 -195,954.00 

รายได้จากทรัพย์สิน 691,000.00 325,696.27 -365,303.73 

รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,000.00 0.00 -1,000.00 

รายได้เบ็ดเตล็ด 61,500.00 69,215.00 7,715.00 

รายได้จากทุน 1,000.00 0.00 -1,000.00 

ภาษีจัดสรร 23,953,000.00 8,750,209.80 -15,202,790.20 

เงินอุดหนุนทั่วไป 20,120,000.00 12,502,798.50 -7,617,201.50 

รวมรายรับตามงบประมาณรายรับทั้งสิ้น  46,600,000.00 22,235,872.28 -24,364,127.72 

เงินอุดหนุนโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านท่าช้าง สายเลียบทางรถไฟ 1,576,000.00  

เงินอุดหนุนโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโนนสะเดา สายเลียบทางรถไฟ 3,700,000.00  

รวม รายรับเงินอุดหนุนที่รัฐบาลระบุให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 5,276,000.00  

รวมรายรบัทั้งสิ้น 27,511,872.28  
 

รายจ่ายตามงบประมาณ ประมาณการ รายจ่ายจริง สูง(+) / ต่ า(-) 

งบกลาง 1,1942,400.00 5,329,701.77 -6,612,698.23 

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,616,360.00 909,120.00 -1,707,240.00 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 15,228,420.00 5,776,723.77 -9,451,696.23 

ค่าตอบแทน 1,602,000.00 61,685.00 -1,540,315.00 

ค่าใช้สอย 4,783,020.00 1,602,308.21 -3,180,711.79 

ค่าวัสดุ 2,359,000.00 668,325.01 -1,690,671.99 

ค่าสาธารณูปโภค 539,200.00 378,336.09 -160,863.91 

ค่าครุภัณฑ์ 739,600.00 659,400.00 -80,200.00 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,566,000.00   0.00 -4,566,000.00 

เงินอุดหนุน 2,224,000.00 958,700.00 -1,265,300.00 

รวมรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  46,600,000.00 16,344,299.85 -30,255,697.15 

เงินอุดหนุนโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านท่าช้าง สายเลียบทางรถไฟ 0.00  

เงินอุดหนุนโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโนนสะเดา สายเลียบทางรถไฟ 0.00  

รวม รายจ่ายเงินอุดหนุนที่รัฐบาลระบุให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 0.00  

รวมรายจา่ยทัง้สิ้น 16,344,299.85  
 

รายรับสูงกว่ารายจ่าย 11,167,572.43  

ท่ีมา : ระบบบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เทศบาลต าบลท่าช้าง   

ข้อมูล  ณ  วันท่ี 31 มีนาคม 2564
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3.  จ านวนโครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติ/ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แยกตามยุทธศาสตร์ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ/ 

ตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม ่

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ
(โครงการ) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ
(โครงการ) 

รอด าเนินการ 
(โครงการ) 

ยกเลิกการ
ด าเนินการ 
(โครงการ) 

งบประมาณ 
เบิกจ่าย 

งบประมาณคงเหลือ 

1. การสานต่อแนวทาง
พระราชด าร ิ

- - - - - - - - 

2. การพัฒนาการศึกษา 7 3,663,300.00 - 3 3 1 1,225,532.76 2,437,767.24 

3. การพัฒนาเศรษฐกิจ/
การเกษตร 

1 20,000.00 - - 1 - - 20,000.00 

4. การพัฒนาสังคม 7 9,182,000.00 - 2 5 - 4,384,600.00 4,797,400.00 

5. การพัฒนาสาธารณสุข 5 363,000.00 1 - 4 - 41,905.00 321,095.00 

6. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 20 9,837,000.00 - 2 18 - - 9,837,000.00 

7. การพัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและ
กีฬา 

7 582,000.00 - 1 5 1 25,390.00 556,610.00 

8. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี 41 4,602,900.00 25 9 7 - 1,846,624.70 2,756,275.30 

9. การพัฒนาด้านการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

5 160,000.00 - 1 4 - 3,500.00 156,500.00 

10. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอ้ม 

1 20,000.00 - - 1 - - 20,000.00 

รวม 94 28,430,200.00 26 18 48 2 7,527,552.46 20,902,647.24 
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สรุป  โครงการที่มีในเทศบัญญัติ/โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จ านวน  94 โครงการ 

- โครงการที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ   21  โครงการ 

คิดเป็นรอ้ยละ  
      

  
    = 26.60 %    

- โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  19  โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ  
      

  
    = 19.15 % 

- โครงการที่รอด าเนินการ  51  โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ  
      

  
    = 51.06 % 

- โครงการที่ยกเลิกการด าเนินการ  2  โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ  
     

  
    = 2.13 % 

 
โครงการทีด่ าเนินการเสร็จแยกตามยุทธศาสตร์  ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

โครงการ/กิจกรรม 
       
     ที่มา 

งบประมาณ 
เทศบัญญัติ/ 

โอนเปลี่ยนแปลง 

 
เบิกจ่าย 

 
คงเหลือ 

1. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อ 

เทศบัญญัติ 43,000.00 
 

41,905.00 1,095.00 

รวม 43,000.00 41,905.00 1,095.00 

ยุทธศาสตร์ที่  8  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการ/กิจกรรม 
       
     ทีม่า 

งบประมาณ 
เทศบัญญัติ/ 

โอนเปลี่ยนแปลง 

 
เบิกจ่าย 

 
คงเหลือ 

1. จัดซื้อเก้าอี้ท างาน ส านักปลัดเทศบาล เทศบัญญัติ 3,500.00 3,500.00 0.00 
2. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ส านักปลัดเทศบาล เทศบัญญัติ 188,000.00 184,000.00 4,000.00 

3. จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน ส านักปลัดเทศบาล เทศบัญญัติ 38,500.00 38,500.00 0.00 
4. จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ ส านักปลัดเทศบาล เทศบัญญัติ 50,000.00 50,000.00 0.00 
5. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส านักปลัดเทศบาล เทศบัญญัติ 22,000.00 22,000.00 0.00 
6. จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน กองคลัง เทศบัญญัติ 22,000.00 22,000.00 0.00 
7. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง เทศบัญญัติ 22,400.00 22,400.00 0.00 

8. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ กองคลัง เทศบัญญัติ 27,000.00 27,000.00 0.00 
9. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ส านักปลัดเทศบาล เทศบัญญัติ 6,300.00 6,300.00 0.00 

10. จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน กองการศึกษา เทศบัญญัติ 16,500.00 16,500.00 0.00 
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11. จัดซื้อพัดลม กองการศึกษา เทศบัญญัติ 16,200.00 16,200.00 0.00 

12. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ กองสาธารณสุขฯ เทศบัญญัติ 4,300.00 4,300.00 0.00 

13. จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน กองสาธารณสุขฯ เทศบัญญัติ 16,500.00 16,500.00 0.00 

14. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก กองสาธารณสุขฯ เทศบัญญัติ 4,300.00 4,300.00 0.00 

15. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขฯ เทศบัญญัติ 22,000.00 22,000.00 0.00 
16. จัดซื้อตู้เหล็ก กองสวัสดิการสังคม เทศบัญญัติ 24,000.00 24,000.00 0.00 

17. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กองสวัสดิการ
สังคม 

เทศบัญญัติ 22,000.00 22,000.00 0.00 

18. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ กองสวัสดิการสังคม เทศบัญญัติ 7,500.00 7,500.00 0.00 

19. จัดซื้อตู้เหล็ก กองช่าง เทศบัญญัติ 22,000.00 22,000.00 0.00 
20. จัดซื้อโต๊ะท างาน กองช่าง เทศบัญญัติ 12,000.00 11,000.00 1,000.00 

21. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ กองช่าง เทศบัญญัติ 30,000.00 30,000.00 0.00 
22. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ กองช่าง เทศบัญญัติ 7,500.00 7,500.00 0.00 
23. จัดซื้อเครื่องก าเนิดไฟฟ้า กองช่าง เทศบัญญัติ 75,300.00 75,300.00 0.00 

24. จัดซื้อไม้สต๊าฟ กองช่าง เทศบัญญัติ 5,000.00 5,000.00 0.00 
25. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เทศบัญญัติ 

 โอนเพิ่ม 
350,000.00 

+250,000.00 
292,038.70 307,961.30 

รวม 894,400.00 659,400.00 312,961.30 

 
โครงการที่ยกเลิกการด าเนินการ  2  โครงการ 
1. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 
 ไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากเทศบาลต าบลท่าช้าง ได้ประสบภยัน้ าท่วม 
2. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหง่ชาติ 
 ไม่สามารถด าเนินการได้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคตดิต่อเช้ือไวรัสโควดิ-19 
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ภาพกิจกรรมการด าเนินการ 
โครงการรณรงค์ปอ้งกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
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โครงการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีต าบลท่าช้าง 

      
 

      
 

      
 

       


