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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

 

บทน า 

                       ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา  
๔๘ ทศ ๔๘ วรรค ๕ และ ๖ ก าหนดให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลง     
ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปีและให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลด้วย และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาที่ประกอบด้วยตัวแทนจากส่วนราชการ /รัฐวิสาหกิจ  ผู้แทนจากภาค
ประชาชน ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาตามอ านาจหน้าที่และรูปแบบ 
แนวทางท่ีก าหนดขึ้นมา 
                        การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือส าคัญ ในการติดตามและประเมินผล  
การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใดในการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนน าไปสู่     
การตัดสินใจปรับปรุงแก้ไข ปัญหาจากการด าเนินงาน และตรวจสอบว่ามีการใช้ทรัพยากรคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือ  
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่นหรือไม ่ การติดตาม จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพ    
ในการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามโครงการ ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงาน ค่าใช้จ่ายในโครงการ   
สูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์ หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหา    
ในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน  
หรือระหว่างหน่วยงาน กับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ซึ่งหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้วจะ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ทุนด าเนินงานด้านต่างๆ 
      การประเมินผล  เป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่  
ดังนั้น  การประเมินผลแผนงาน/โครงการ  จึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่า แผนงาน/โครงการ ที่ก าหนดไว้  มีการปฏิบัติหรือไม่  
อย่างไร  ด าเนินการไปแล้วผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ และจะน าผลการ
ประเมินมาใช้ในการตัดสินใจปรับปรุง  แก้ไข  ขยายขอบเขตหรือยุติการด าเนินการขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการ
ประเมิน 
     ในปีงบประมาณ พ.ศ.255๘  เทศบาลเมืองนราธิวาส  ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล    
การด าเนินงาน  ก าหนดระยะเวลาในการติดตามจ านวน  4  ครั้ง  ตามรายไตรมาสคือ  ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม -  
ธันวาคม 255๗) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 255๘)ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 255๘)   
ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 255๘ ) โดยหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลที่ รับผิดชอบโครงการกรอก
ข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดโดยใช้แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
255๘ เป็นตัวตรวจสอบ  จัดส่งให้กองวิชาการและแผนงานด าเนินการสรุป วิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินงาน
น าเสนอผู้บริหารเทศบาล  เพ่ือให้ผู้บริหารเทศบาลน าเสนอต่อสภาเทศบาล  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมือง
นราธิวาสทราบ  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
อย่างน้อยปีละ 1  ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีพร้อมปิดประกาศ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า  30 วัน 
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องค์ประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 
องค์กรที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 ก าหนดให้เทศบาลด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลและให้ผู้บริหารด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งคณะกรรมการฯอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานขึ้น  
เพ่ือช่วยในการติดตามและประเมินผลได้ตามความเหมาะสม 
 

การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
  การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล  เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ  
โดยการก าหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบว่าการด าเนินกิจกรรมตามโครงการอยู่ 
ภายใต้ระยะเวลา  และงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่  และผลของการด าเนินโครงการ  บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่   
ทั้งนี้การติดตามเป็นการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินกิจกรรมตามโครงการในขณะที่การประเมินผล  เป็นการตรวจสอบผล 
ที่เกิดขึ้นจริงเมื่อด าเนินการโครงการแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 
การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ  โดย
ค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ  ทั้งนี้ควรก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลอย่างน้อยโครงการ 
ละ 1 ครั้ง  แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นน าเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้องปีละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
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      สรุปผลการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘ ในภาพรวม 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เทศบาลเมืองนราธิวาสได้คัดเลือกโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) จ านวน ๓๒๘ โครงการ และเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ครั้งที่ ๑-๖  
จ านวน 47 โครงการ ตามนโยบายผู้บริหารเทศบาล ที่ต้องการเพ่ิมเติมโครงการในแผนฯ เพื่อแก้ไขปัญหา ความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเร่งด่วน บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๘ ตาม
แผนการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๕๘ ที่อยู่ในงบลงทุน ตาม ๗ ยุทธศาสตร์ ๓๗ แนวทางการพัฒนา จ านวน ๑๔๑ โครงการ 
(๔๒.๙๙ % ของโครงการทั้งหมด ในแผนพัฒนาสามปีงบประมาณ ๒๕๕๘) ด าเนินการเสร็จแล้ว จ านวน ๑11 โครงการ  
(๗8.71 % ของโครงการทั้งหมด)  อยู่ระหว่างด าเนินการจ านวน 4 โครงการ (2.84 % ของโครงการทั้งหมด)   
ยกเลิกโครงการ จ านวน ๒๖ โครงการ (๑๘.๔5 % ของโครงการทั้งหมด) งบประมาณท่ีได้รับทั้งสิ้น ๑๔๓,๐๔๒,๖๔๐ บาท  
เบิกใช้จ่ายงบประมาณ ๘๓,689,๗๗๓.๖๑ บาท (๕๘.51 % ของงบประมาณท่ีได้รับทั้งสิ้น)  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีการคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีและเพ่ิมเติม
โครงการในแผนพัฒนาสามปีมาด าเนินการเกินร้อยละ ๔2 ผลการด าเนินโครงการส าเร็จเกินร้อยละ ๗ 8 การใช้จ่าย
งบประมาณเกินร้อยละ ๕๘ มีโครงการที่ด าเนินการต่อเนื่องไปปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ประมาณเกือบ 3 % จ านวนโครงการ
งบประมาณท่ีได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณมากกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โครงการที่ด าเนินการเสร็จแล้ว  
ส่วนใหญ่สามารถใช้จ่ายงบได้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน คือ ใช้จ่ายงบน้อยกว่างบประมาณที่ได้รับและมีบางโครงการ  
ที่ใช้จ่ายงบประมาณมากกว่างบประมาณท่ีได้รับ บางโครงการไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณเนื่องจากใช้จ่ายงบประมาณ  
ของหน่วยงานอื่น งบประมาณของโรงเรียน งบประมาณส่วนตัวและด าเนินการโดยไม่ใช้จ่ายงบประมาณบางโครงการ 
ใช้งบประมาณน้อยเนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณสมทบจากหน่วยงานอื่น บางโครงการไม่ได้ด าเนินการและ
ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ หรืองบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอที่จะ
ด าเนินการหรือหน่วยงานอื่นด าเนินการแล้ว หรือเป็นนโยบายของผู้บริหาร หรือเนื่องจากไม่มีผู้มายื่นซองสอบราคา 
การด าเนินโครงการส่วนใหญ่เสร็จทันตามระยะเวลาที่ก าหนดและตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่มีโครงการที่บรรจุยุทธศาสตร์
ตามแนวทางการพัฒนาเพียง ๒๕ แนวทางการพัฒนา จากท้ังหมด ๓๗ แนวทางการพัฒนา  ซึ่งการจัดท าโครงการเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นยังไม่ครอบคลุมทุกแนวทางการพัฒนา ส่วนใหญ่จะเน้นทางด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตในด้านการศึกษา 
การสาธารณสุข การ พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในด้านการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ สถานที่ในการปฏิบัติงาน ส าหรับ
ปัญหาอุปสรรค การยกเลิกโครงการจะมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา เนื่องจากบางโครงการด าเนินการโดยไมใช้งบประมาณ เข้า 
ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่น ใช้งบประมาณของหน่วยงานอื่น เป็นโครงการที่ซ้ าซ้อน ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาล 
ไม่เหมาะสมที่จะใช้ในส่วนราชการ กลุ่มเป้าหมายไม่มีเวลาในการเข้ารับการอบรม  ราคาสินค้าในท้องตลาดสูงกว่าราคา
กลางที่ตั้งไว้  งบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินการและบางโครงการเกรงจะผิดระเบียบเนื่องจากถูกท้วงติงจาก สตง.  
                     ส าหรับการติดตามโครงการที่ไม่อยู่ในแผนการด าเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕๘  คือ โครงการที่ขอ  
ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จ านวน ๓ โครงการ ด าเนินการเสร็จแล้ว จ านวน ๒ โครงการ  ยกเลิก
โครงการ จ านวน ๑ โครงการ งบประมาณท่ีได้รับทั้งสิ้น ๒๗ ,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกใช้จ่ายงบประมาณ ๒๓ ,๖๐๕,000 
บาท (๘๗.๔๓ % ของงบประมาณท่ีได้รับทั้งสิ้น) และในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จ านวน ๓ โครงการ ด าเนินการเสร็จแล้ว 
จ านวน 2 โครงการ ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน ๑ โครงการ งบประมาณท่ีได้รับทั้งสิ้น  ๘,๑๕๐,๒๗๐ บาท เบิกใช้จ่ายงบประมาณ  
5,162,7๐๐ บาท (63.๓๐ % ของงบประมาณท่ีได้รับทั้งสิ้น) ได้ขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน ๔ โครงการ ยังไม่ได้ด าเนินการ (กันเงินไป
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๕๙)  จ านวน 3 โครงการ ด าเนินการเสร็จแล้ว จ านวน 1 โครงการ งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น 
๑๙,๓๘๖,๕๐๐ บาท  เบิกใช้จ่ายงบประมาณ 7 ,255,600 บาท (37.4๐ % ของงบประมาณท่ีได้รับทั้งสิ้น)  และ
โครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จ านวน ๑ โครงการ ด าเนินการเสร็จแล้ว  งบประมาณท่ีได้ 
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รับทั้งสิ้น ๑,๓๐๓,๕๐๐ บาท เบิกใช้จ่ายงบประมาณ ๑,๒๘๖,๑๗๕ บาท (๙๘.๖๗ % ของงบประมาณท่ีได้รับทั้งสิ้น) และ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  จ านวน ๗ โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๖ โครงการ  (กันเงินไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
๒๕๕๙) ยกเลิกโครงการ จ านวน ๑ โครงการ (คืนงบประมาณให้แก่จังหวัด) งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น ๔๓,๕๓๔,๐๐๐  
บาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ  
                    ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ มีโครงการตกค้างของปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จ านวน ๓  โครงการ 
ด าเนินการเสร็จแล้ว จ านวน ๓ โครงการ งบประมาณท่ีได้รับ ๑๔,๔๕๐,๐๐0 บาท เบิกใช้จ่ายงบประมาณ  ๑๔,๔๔๓,๖๔๙ 
บาท (๙๙.๙๖ % ของงบประมาณท่ีได้รับทั้งสิ้น) ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จ านวน ๑๒ โครงการ ด าเนินการเสร็จแล้ว จ านวน 10 
โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 1 โครงการ  ยกเลิกโครงการ จ านวน ๑ โครงการ งบประมาณท่ีได้รับ  
๒๔,๖๒๓,๑๗0 บาท เบิกใช้จ่ายงบประมาณ 7,14๘,๙๐๐บาท บาท (29.00 % ของงบประมาณท่ีได้รับทั้งสิ้น) 
 
สรุปผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ๑. ยุทธศาสตร์ที่มีจ านวนโครงการมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ (การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี)   
และยุทธศาสตร์ที่มีจ านวนโครงการน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ (การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการ 
ลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว)  

 ๒. ยุทธศาสตร์ที่ได้รับงบประมาณมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ (การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต)    
และยุทธศาสตร์ที่ได้รับงบประมาณน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๕  (การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

 ๓. ยุทธศาสตร์ที่มีการเบิกการใช้จ่ายงบประมาณและด าเนินโครงการเสร็จแล้วทุกโครงการ ได้แก่  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ (การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ (การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ที่ ๖ (การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ) 
 
           ๔. ยุทธศาสตร์ที่มีการยกเลิกโครงการ ได้แก่  
               ยทุธศาสตรที์ ่๑ (การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน) จ านวน 1 โครงการ (น้อยที่สุด) 
               ยทุธศาสตรที์ ่๒ (การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต) จ านวน 8 โครงการ (มากที่สุด) 
               ยทุธศาสตรที์ ่๓ (การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย)  
                                   จ านวน  5 โครงการ 
               ยุทธศาสตร์ที่ ๔ (การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว) 
                                        จ านวน  2 โครงการ 
                 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ (การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
                                          จ านวน  2 โครงการ 
               ยทุธศาสตรที์ ่๖ (การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ) 
                                   จ านวน  2 โครงการ 
               ยุทธศาสตร์ที่ ๗ (การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล) จ านวน  6 โครงการ 
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           ๕. ยุทธศาสตร์ที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณการมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับงบที่ได้รับทั้งสิ้น คือ ยุทธศาสตร์ที่      
๖ (การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ) และน้อยที่สุด คือยุทธศาสตร์ที่ ๔ (การ
พัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว) 
            
  ๖. ยุทธศาสตร์ที่มีโครงการมารองรับแนวทางการพัฒนาครอบคลุมทุกแนวทางการพัฒนา (ไม่มี) 
 
            ๗. ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละยุทธศาสตร์เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับ  
                 ยทุธศาสตรที์ ่๑  ร้อยละ ๔๕.๕๖       
                 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ร้อยละ ๘๕.๘๙ 
                 ยทุธศาสตรที์ ่๓  ร้อยละ ๔๑.๕3       
                 ยทุธศาสตรที์ ่๔  ร้อยละ ๗.๖๑ 
                 ยทุธศาสตรที์ ่๕  ร้อยละ ๔๑.๒๘        
                 ยทุธศาสตรที์ ่๖  ร้อยละ 1๐๐.๐๗ 
                 ยทุธศาสตรที์ ่๗  ร้อยละ ๘3.40 
 
  

 

 

 

 

 




