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ค าน า 
   

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และแก้ไข เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยก าหนด
แนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผน และ
รายงานผลพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อนายกเทศมนตรีต าบลบูเก๊ะตา  
เพ่ือให้นายกเทศมนตรีต าบลบูเก๊ะตา เสนอต่อสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา ได้มีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา ประจ าปีงบประมาณ 2565 (การด าเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2564  ถึง เดือนกันยายน 2565) ซึ่งประกอบด้วยการติดตามผลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) และตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยใช้การบันทึกข้อมูลในระบบ
สารสนเทศการจัดการเพ่ือการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 
(e-plan) และแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2565  เป็นเครื่องมือหลักในการติดตาม พร้อมทั้งน าเสนอ
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเป็นแนวทางปรับปรุงให้นโยบายสามารถ
ด าเนินการได้บรรลุเปูาหมายและมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
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1 
ส่วนที่ 1  บทน า 

------- 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  (อ่ืน ๆ ถ้ามี) สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน 
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  
จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการ
ด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  ตรวจสอบดูว่าแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่
อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น และข้ันตอนต่างๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  ว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) โครงการกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด/รองปลัดเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  ผู้บริหาร
ระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรของเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือ
น าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความ
ต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา   
 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบ
ปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่
เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่น
เพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียใน เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  ให้เกิด
ประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูก
ค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนา
อย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเปูาหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่งใด
ควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นนั้น ว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปูาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  ซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ การยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา   
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา   
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับของ
เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  
และชุมชนหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561  ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรี
ต าบลบูเก๊ะตา เพ่ือให้นายกนายกเทศมนตรีต าบลบูเก๊ะตา เสนอต่อสภาเทศบาลต าบล และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา ที่สภาเทศบาลต าบลคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกเทศมนตรีต าบลบูเก๊ะตา คัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ นายกเทศมนตรี
ต าบลบูเก๊ะตาคัดเลือก จ านวน 2 คน  
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ต้องด าเนินการให้การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการ
ก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่ก าหนด 
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
นายกเทศมนตรีต าบลบูเก๊ะตาเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา ได้ก าหนดการ
แบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ เทศบาล
ต าบลบูเก๊ะตาดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้ว
มีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การน าผลไป
ใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการ
ติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  ข้อ 
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล 
เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามที่
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้   แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรือการแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกัน
ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบท่ี
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้
ตามความเหมาะสมของเทศบาลต าบลบูเก๊ะตาในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิค
ซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก
การติดตาม  
  2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา ต่อนายกเทศมนตรีต าบล        
บูเก๊ะตา เพ่ือให้นายกเทศมนตรีต าบลบูเก๊ะตาเสนอต่อสภาเทศบาลต าบล และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจในส านัก 
กอง ฝุายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระท า
โดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกเทศมนตรีต าบลบูเก๊ะตา 
 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา มีอ านาจหน้าที่ในการ
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีต าบลบูเก๊ะตา
เพ่ือให้นายกเทศมนตรีต าบลบูเก๊ะตาเสนอต่อสภาเทศบาลต าบล และคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลต าบล        
บูเก๊ะตา โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและ
เทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและ
ประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่อง
ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น ไ ด้ แ ก่  แ บ บ ส อ บ ถ า ม  ( Questionnaires)  แ บ บ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ 
ภารกิจของเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้ก าหนด
ขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
   
 

นายกเทศมนตรี
ต าบลบเูก๊ะตา 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

เทศบาลต าบล  
บูเก๊ะตา 

ธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

นายกเทศมนตรี
ต าบลบเูก๊ะตา 
 

สภาเทศบาล
ต าบลบเูก๊ะตา รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอ
ความเห็น 

นายกเทศมนตรี
ต าบลบเูก๊ะตา 

 

ประกาศผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา ทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วนัรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและตอ้งปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไมน่้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอ
ความเห็น 

เสนอ 
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5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเปูาหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่
จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความเชื่อถือ
และการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบโครงการ 
มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้
เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกเทศมนตรีต าบลบูเก๊ะตา ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/       
ฝุายต่างๆ ของเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่างๆ ส าหรับ
การปรับปรุงแก้ไขและปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา แต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ มี
ความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เปูาหมายของเทศบาลต าบลบูเก๊ะตาเกิด
ความส าเร็จตามเปูาหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 
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ส่วนที่  2 การติดตามและประเมินผล 

---------------- 
สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
     1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดระยะเวลา 
5 ปี (พ.ศ. 256๑ – ๒๕๖5) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ 
และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาใน
อนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดนราธิวาส  
     1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
        ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  
        ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        ยุทธศาสตร์ที่ 7  ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
       
     2) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
   แนวทางการพัฒนาที่ ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ า 
            2.สร้างและปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
            3.จัดท าผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังต าบล 
            4.พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
            5.จัดให้มีไฟฟูาและระบบคมนาคมอย่างทั่วถึง    

           แนวทางการพัฒนาที่ ๒. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
             2. ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
   3. ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน   
                การจัดการศึกษา 
   4. ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
   5. ส่งเสริมการออกก าลังกาย การกีฬา และนันทนาการ 
   6. ส่งเสริมการปูองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านสาธารณสุข 
   7. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

       แนวทางการพัฒนาที่ ๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  1.ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบ 
                  ประชาธิปไตย 
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2.พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความ 

     สงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
            3.เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
            4.ส่งเสริมให้ผู้น าศาสนาเข้ามามีบทบาทเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแก้ปัญหาความมั่นคง 

       แนวทางการพัฒนาที่ ๔. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และท่องเที่ยว 
          1. ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น และเมืองชายแดน เพื่อรองรับประชาอาเซียน 

            2. ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

            4. พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
            5. ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ 

       แนวทางการพัฒนาที่ ๕. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม   
 1. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตส านึกในการ่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

   3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตชุมชนและเมือง 
   4. จัดท าระบบการก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย 

      5. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 

       แนวทางการพัฒนาที่ ๖. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและปูชนียบุคคล 

            3. เสริมสร้างและท านุบ ารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น 
  5. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน 

         แนวทางการพัฒนาที่ ๗. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  1. พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร 

    2. พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
    3. พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
    4. ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
    5. ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพ่ือการบริการประชาชน 

6. พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด าเนินงานขององค์กรเพ่ือรองรับ
ประชาคมอาเซียน      

        
   3)วิสัยทัศน์    

“เมืองดี  สังคมดี  คุณภาพชีวิตดี ” 
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แบบท่ี ๑ 
แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 

ค าชี้แจง : แบบท่ี  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง  หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้      
 

 
ประเด็นการประเมิน 

มี 
การ

ด าเนินการ 

ไม่มี 
การ

ด าเนินการ 
ส่วนที่  ๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
๑.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๒.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๓.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๔.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๕.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๖.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

  

ส่วนที่  ๒  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๗.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
๘.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๙.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)  เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๐.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของ
ท้องถิ่น                  

  

๑๑.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

  

๑๒.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๑๓.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๔.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๑๕.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
๑๖.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๑๗.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๑๘.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 

 

 

 
 
 



 

๙ 
 

แบบที่ ๒ 
แบบติดตามผลการด าเนินงานจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2565 

มียุทธศาสตร์การพัฒนา  ๗  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการที่ด าเนินการทั้งหมด 9  โครงการ  

1.1 โครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด   4    โครงการ 
1.2 โครงการจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เหลือจ่ายทั้งหมด   1   โครงการ 
1.3 โครงการจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบกลาง) ทั้งหมด  2   โครงการ 
1.4 โครงการจากเงินทุนส ารองเงินสะสมทั้งหมด 1 โครงการ 
1.5 โครงการจากเงินสะสมทั้งหมด 1  โครงการ 

       คิดเป็นร้อยละ     100 
 
ล า 

ดับที่ 
ชื่อโครงการ งบประมาณ งบประมาณที่

ด าเนินการ 
หมายเหตุ 

1. โครงการขยายเขตไฟฟูา 200,000 191,104.01 กองช่าง 
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายตันหยงบือลาเต๊ะ ซอย 1 
819,200 819,000 กองช่าง 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสูงาดูซง ซอย 1 

432,600 432,000 กองช่าง 
 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายอาเซียน ซอย 3 

735,500 735,000 กองช่าง 
 

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายถนนก าปงเจ๊ะยอ ซอย 2 รหัสสาย
ทาง นธ.ถ.8-0018 (ต่อจากเดิม) 

619,000 618,500 กองช่าง 
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
เหลือจ่าย) 

6. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนก าปงสูกา ชุมชนบ้านสูแก 
หมู่ที่ 3 ต าบลโละจูด อ าเภอแว้ง จังหวัด
นราธิวาส 

6,477,000 6,470,000 กองช่าง  
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบ
กลาง)) 

7. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนปูลากูตง ชุมชนบ้านเจ๊ะ
ยอ หมู่ที่ 3 ต าบลโละจูด อ าเภอแว้ง 
จังหวัดนราธิวาส 

8,653,000 8,648,000 กองช่าง 
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบ
กลาง)) 

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยแยก 4062-บึงละหาร์ 

1,961,100 1,956,000 กองช่าง 
(เงินทุนส ารองเงินสะสม) 

9. โครงการบุกเบิกถภนนสายก าปงเจ๊ะยอ 
ซอย 4 

1,057,300 1,056,000 กองช่าง 
(เงินสะสม) 

รวมเป็นเงิน 20,954,700 20,925,604.01  
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2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตบรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ทั้งหมด   23   
โครงการ   

   2.1 โครงการที่ด าเนินการทั้งหมด  15   โครงการ คิดเป็นร้อยละ   65.21                 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ งบประมาณ งบประมาณที่

ด าเนินการ 
หมายเหตุ 

1. โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

25,000 25,000 
 
ส านักปลัด 

2. โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน
เจ๊ะยอ 

789,600 789,600 กองการศึกษาฯ 

3. โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านบูเกะตา 

1,810,200 1,758,750 กองการศึกษาฯ 

4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก) 

90,400 82,490 

 

กองการศึกษาฯ 

5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

136,000 136,000 
 
กองการศึกษาฯ 

6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

411,600 400,050 กองการศึกษาฯ 

7. โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 10,000 10,000 กองสาธารณสุขฯ 
8. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 

จากโรคพิษสุนัขบ้า 
8,500 7,540 กองสาธารณสุขฯ 

9. โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ
ของชุมชนในเขตเทศบาล 
 

50,800 9,098 
 
ส านักปลัด 

10. โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ 
 

245,000 242,176 กองการศึกษาฯ 

11. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
แข่งขันกีฬา-กรีฑาในทุกระดับ 

70,000 66,120 กองการศึกษาฯ 

12. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000 6,000 ส านักปลัด 
13. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,372,000 2,999,600 ส านักปลัด 
14. เบี้ยยังชีพความพิการ 1,267,200 1,038,800 ส านักปลัด 
15. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ระดับท้องถิ่น 
170,000 170,000 ส านักปลัด 

รวมเป็นเงิน 8,468,300 7,741,224  
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2.2 โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการทั้งหมด     8 โครงการ    คิดเป็นร้อยละ 34.78 
 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ งบประมาณ คงเหลือ หมายเหตุ 

1. โครงการสายใยสัมพันธ์วันปิดภาค
เรียน 

40,600 40,600 
กองการศึกษาฯ 

2. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ
อนามัยและการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม 

15,000 15,000 กองสาธารณสุขฯ 

3. โครงการสุขาภิบาลอาหาร 10,000 10,000 กองสาธารณสุขฯ 
4. โครงการชาวบูเก๊ะตาร่วมใจปูองกัน

ไข้เลือดออก 
10,000 10,000 กองสาธารณสุขฯ 

5. โครงการรณรงค์การปูองกันการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นและการ
ปูองกันโรคเอดส์ 

10,000 10,000 
 
กองสาธารณสุขฯ 

6. โครงการส ารวจจ านวนข้อมูลสัตว์และ
ลงทะเบียนสัตว์ 

600 600 กองสาธารณสุขฯ 

7. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 11,700 11,700 กองการศึกษาฯ 
8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผู้สูงอายุ 
50,000 50,000 ส านักปลัด 

รวมเป็นเงิน 157,900 157,900  
 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย บรรจุอยู่ใน     
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ทั้งหมด   7   โครงการ                                   
    3.1 โครงการที่ด าเนินการทั้งหมด   2 โครงการ    คิดเป็นร้อยละ 28.57 
     
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ งบประมาณ งบประมาณที่

ด าเนินการ 
หมายเหตุ 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

30,000 29,325 
 
ส านักปลัด 

2. โครงการรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
ต่าง ๆ 

10,000 9,970 
 
ส านักปลัด 
 

รวมเป็นเงิน 40,000 39,295  
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3.2 โครงการที่ไมด่ าเนินการทั้งหมด   5 โครงการ    คิดเป็นร้อยละ  71.42 
     
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ งบประมาณ คงเหลือ หมายเหตุ 

1. โครงการอบรมการเผยแพร่
ความรู้ด้านกฎหมาย 

50,000 50,00 
ส านักปลัด 

2. โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงาน
เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามอัธยาศัยเทศบาล
ต าบลบูเก๊ะตา 

15,000 15,000 

 
                              
ส านักปลัด 
 

3. โครงการทบทวนชุดปฏิบัติการ
จติอาสาภัยพิบัติ 

150,000 150,000 
 
ส านักปลัด 

4. โครงการส่งเสริมการเป็น
พลเมืองที่ดี 

50,000 50,000 
 
ส านักปลัด 

5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมปูาย
ไฟวิ่ง 

374,500 374,500 
 
ส านักปลัด 

รวมเป็นเงิน 639,500 639,500  
 
 
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
       หมายเหตุ  เนื่องจากไม่ได้จัดตั้งงบประมาณ          
                         
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ทั้งหมด   6    โครงการ 
    5.1 โครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด   1    โครงการ 
    5.2 โครงการจากเงินทุนส ารองทั้งหมด 1   โครงการ 
    คิดเป็นร้อยละ     33.33 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ งบประมาณ งบประมาณที่

ด าเนินการ 
หมายเหตุ 

1. โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะใน
ครัวเรือนและลดปริมาณขยะตาม
หลักการ 3Rs 

24,100 
 

24,100 
 

 
กองสาธารณสุขฯ 

2. โครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานที่
ทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

1,207,000 1,200,000 กองสาธารณสุขฯ 

รวมเป็นเงิน 1,231,100 1,224,100  
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     5.3 โครงการที่ไมด่ าเนินการทั้งหมด 4    โครงการ   คิดเป็นร้อยละ     66.66 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ งบประมาณ คงเหลือ หมายเหตุ 

1. โครงการชุมชนสะอาดปราศจาก
ขยะ 

10,000 10,000 กองสาธารณสุขฯ 

2. โครงการปลูกจิตส านึกในการ
อนุรักษ์พลังงานเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

10,000 10,000 
 
กองสาธารณสุขฯ 

3. โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

20,000 20.000 
 
กองสาธารณสุขฯ 

4. โครงการปลูกต้นไม้ถนนสวย เมือง
สะอาด 

20,000 20,000 
 
ส านักปลัด 

รวมเป็นเงิน 60,000 60,000  
                       
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ทั้งหมด 13  โครงการ     
     6.1 โครงการที่ด าเนินการทั้งหมด  9 โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  69.23 
                        
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ งบประมาณ งบประมาณที่

ด าเนินการ 
หมายเหตุ 

1. โครงการงานสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

98,000 98,000 
กองการศึกษาฯ 

2. โครงการบรรยายธรรมเสียงตาม
สายเพ่ือประชาชนโดยความร่วมมือ
ของชุมชน 

113,000 112,500 
 
กองการศึกษาฯ 

3. โครงการสืบสานและประชาสัมพันธ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของ
อ าเภอแว้ง 

30,000 20,000 
 
กองการศึกษาฯ 

4. โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ 110,000 109,387 กองการศึกษาฯ 
5. โครงการอาซูรอสัมพันธ์ 120,000 118,000 กองการศึกษาฯ 
6. โครงการอบรมจริยธรรมแก่เด็กใน

ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด 
(ตาดีกา) ดารุสซาอาดะห์ 

77,490 77,490 
 
กองการศึกษาฯ 

7. โครงการอบรมจริยธรรมแก่เด็กใน
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด 
(ตาดีกา) ดารุอูลลูมิดีนียะห์ 

48,990 48,990 
 
กองการศึกษาฯ 
 

8. โครงการอบรมจริยธรรมแก่เด็กใน
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด 
(ตาดีกา) นะห์ฎอฏูลดีนียะห์ 

30,990 30,990 
 
กองการศึกษาฯ 
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ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ งบประมาณ งบประมาณที่

ด าเนินการ 
หมายเหตุ 

9. โครงการอบรมจริยธรรมแก่เด็กใน
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด 
(ตาดีกา) มูฮัมมาดียะห์ 

 
29,490 29,490 

 
กองการศึกษาฯ 

รวมเป็นเงิน 657,960 644,847  
 
6.2 โครงการทีไ่มด่ าเนินการทั้งหมด   4 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 30.76 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ งบประมาณ คงเหลือ หมายเหตุ 

1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
อบรมคุณธรรมจริยธรรม 

160,000 160,000 
กองการศึกษาฯ 

2. โครงการอบรมสอนคัมภีร์อัลกรุ-
อ่านตามระบบกีรออาตี 

242,200 242,200 
กองการศึกษาฯ 

3. โครงการมหกรรมตาดีกาสู่ความ
เป็นเลิศ 

250,000 250,000 
กองการศึกษาฯ 

4. โครงการเมาลิดสัมพันธ์ 4,700 4,700 กองการศึกษาฯ 
รวมเป็นเงิน 656,900 656,900  

 
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ทั้งหมด  6   โครงการ          
 7.1 โครงการที่ด าเนินการทั้งหมด   2    โครงการ คิดเป็นร้อยละ  33.33 
ล า 

ดับที่ 
ชื่อโครงการ งบประมาณ งบประมาณที่

ด าเนินการ 
หมายเหตุ 

1. โครงการจัดท าวารสารเผยแพร่ข่าวสาร
ผลงานของเทศบาล 

113,600 113,600 
 

ส านักปลัด 

2. โครงการฝึกอบรมสัมมานาและทัศน
ศึกษาดูงานของฝุายบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานและลูกจ้างของ
เทศบาล 

210,000 204,220 ส านักปลัด 

รวมเป็นเงิน 323,600 317,820  
 

 

7.2 โครงการทีไ่มด่ าเนินการทั้งหมด    4 โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  66.66 
ล า 

ดับที่ 
ชื่อโครงการ งบประมาณ คงเหลือ หมายเหตุ 

1. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

50,000 50,000 กองคลัง 
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ล า 
ดับที่ 

ชื่อโครงการ งบประมาณ คงเหลือ หมายเหตุ 

2. โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 20,000 20,000 ส านักปลัด 
3. โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม

ของบุคลากรในองค์กร 
10,000 10,000 ส านักปลัด 

4. โครงการประชาคมเทศบาล 15,000 15,000 ส านักปลัด 
รวมเป็นเงิน 25,000 25,000  

 

 
ส่วนที่ 3  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 ๑.เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา ได้ด าเนินกิจกรรม/โครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2565  
มีจ านวนมากซึ่งเทียบกับโครงการที่ปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติ และโครงการที่ได้ปฏิบัติ มีจ านวนต่างกันมาก สามารถ
เปรียบเทียบได้ดังนี้ 
 - โครงการที่ปรากฏในแผนฯ จ านวน 159 โครงการ บรรจุในเทศบัญญัติได้ จ านวน ๖1 โครงการ
คิดเป็น ๓8.36 % 
  - โครงการที่ปรากฏในแผนฯ จ านวน ๑59 โครงการ สามารถปฏิบัติได้จริง ณ เดือนตุลาคม 2564 
- กันยายน 2565  จ านวน 3๙ โครงการ คิดเป็น 2๔.๕2 % 
  โดยจะเห็นได้ว่าโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2565  สามารถน าไปปฏิบัติได้น้อยมากเมื่อ
เทียบกับจ านวนโครงการทั้งหมดในแผนฯ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่มี ท าให้การด าเนินการตามแผนท าได้
น้อยส่งผลให้แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลมีประสิทธิภาพลดลง 
          2.ระยะเวลาในการด าเนินงานบางโครงการไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่ได้วางไว้ 
     3.ประชาชนไม่มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการที่เสนอเข้ามาในแผนพัฒนาท้องถิ่น ยังคงมี
ความต้องการให้ทุกโครงการต้องมีอยู่ในแผน แต่ไม่ค านึงถึงศักยภาพของเทศบาล ซึ่งไม่สามารถที่จะด าเนินการให้
ครบทุกโครงการได ้
                4.กิจกรรม/โครงการที่ไม่ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
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