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คำนำ 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 29  ได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนด
แนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงาน
ผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

 

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและ       
มีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสิชล  จึงได้ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสิชล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้
จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีตำบลสิชลทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้
จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลตำบลสิชล  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้และ
ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
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      ส่วนที่  ๑ 
 บทนำ 

 
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 

 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๑4 พ.ศ. ๒๕62 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ ตาม
เป้าหมายที่วางไว้ แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้
ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตาม” 
จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอย
เป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้
ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน   

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมี
จุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตาม
และประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่น
ตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตำบลสิชล จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาเทศบาลตำบลสิชล
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการดำเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลสิชล ตรวจสอบดูว่าแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่
อย่างไร 
  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลสิชลว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและ
กำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดเทศบาล
ตำบลสิชล ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาลตำบลสิชล  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่  สภาพแวดล้อมใน
สังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน 
   
 



๒ 
 

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ื อให้เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุม
รอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็ง
นี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ
พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาล
ตำบลสิชลให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ 
สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาเทศบาลตำบลสิชลโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่ง
ใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสิชลซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจ
ตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการ
ดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลสิชล 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลสิชล           
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัด  ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุก
ระดับของเทศบาลตำบลสิชลที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสิชลหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้  
  (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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    ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
ขั้นตอนที่  ๑   
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
ข้อ ๒๘  ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น ประกอบดว้ย  
๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน     
๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิน่ที่ประชาคมท้องถิน่คัดเลือกจำนวนสองคน  
๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน       
๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมนผล

แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๙ (๒)   

   ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 29 (3)   

ขั้นตอนที่ ๕    
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย

ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย
เปิด เผยไม่น้ อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่ งครั้ งภายในเดือนธั นวาคมทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 29 
(3)   
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ผังข้ันตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

ดำเนินการติดตามและ 
ประเมนิผลแผนพัฒนา 

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่ งของ วัสดุ   อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสิชลใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลตำบลสิชลรวมถึงผู้มีส่วนได้
เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่าง ๆ  ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึง
นำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง ดำเนินการสำรวจและเก็บ
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  

4.1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสิชล  ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลสิชล โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

➢  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 2631  ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

➢  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 6732  ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

➢  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

 

4.2 ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
 1. การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามโครงการ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและได้บรรจุไว้ในแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลสิชลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
และการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในความรับผิดชอบ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานพร้อมทั้งจำนวน
งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง 
 2. ติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 

4.3 แหล่งข้อมูล 
  ศึกษาจากเอกสารของเทศบาลตำบลสิชล 
 

 4.4 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะกรรมการได้พิจารณาใช้เครื่องมือในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
  1.  ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) 
 4.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เก็บรวบรวมและศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
 1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
 2. แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 3. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
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5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
๑) ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ  ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓) ทำให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่
ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร เพ่ือนำมาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบั ติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อ
ทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มี
ความกระจ่างชัด เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้างและ
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการ
วิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำ
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปญัหาอุปสรรคท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่    

๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้
ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกัน การ
ประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไมป่ระสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย   
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 ส่วนที่ ๒  
การติดตามและประเมินผล 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลสิชล 

1.  วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลสิชล 
 “เทศบาลตำบลสิ ชล  คนมี คุณ ภาพชี วิ ตที่ ดี  เศ รษฐกิ จที่ เข้ มแข็ ง  สภาพภู มิ ทั ศน์ ที่ ส วยงาม                             
สิ่งแวดล้อมสมดุลดี มีวัฒนธรรมประเพณีท่ียั่งยืน” 

๒.  พันธกิจการพัฒนาเทศบาลตำบลสิชล 
1. ก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของ

ประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง และเศรษฐกิจของเทศบาล 
2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ประชาชน 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เยาวชน ดูแลสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ รวมถึงผู้ด้อยโอกาสใน

สังคม 
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกัน ควบคุมโรคและสาธารณสุขชุมชน 
6. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นแหล่งท่องเที่ยวของท้องถิ่นที่

สวยงาม 
7. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตลอดจนความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน 
8. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ชุมชน และประชาชน เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลที่ยั่งยืน 

๓. จุดม่ังหมายเพื่อการพัฒนา   
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. การคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยทันสมัย และได้มาตรฐานตลอดจนสามารถเชื่อมโยง

ไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ไดส้ะดวก 
2. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการข้ันพ้ืนฐานที่มีประสิทธิภาพทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 
3. บ้านเมืองน่าอยู่และสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย  และมีผังเมืองที่ดี  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา

เมือง 
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
1. ประชาชนมีงานทำ มีอาชีพ และมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ 
2. พัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและความต้องการของตลาด สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าการผลิตสินค้าและบริการ 
3. ฟ้ืนฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก 
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ดา้นการพัฒนาการศึกษาและสังคม 
1. ประชาชน/เยาวชนมีความรู้มีคุณธรรมจริยธรรมดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข 
2. ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาติและของท้องถิ่น ดำรงอยู่สืบทอดตลอดไป 
3. ประชาชนได้รับสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่วถึงเป็นธรรม 
ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1. ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขโดยทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
2. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงระบบสุขภาพที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้นและปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพลดลง 
3. ประชาชนมีสำนึกดีและมีส่วนร่วมใสการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. บ้านเมืองน่าอยู่ปราศจากมลภาวะ และสิ่งปฏิกูล ตลอดจนมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม 
ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
1. เทศบาลตำบลสิชลมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานและสามารถตอบสนองต่อความ

ต้องการของประชาชนได้ 
2. ประชาชนมีจิตสำนึกท่ีดีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
3. การบริหารด้านการเงิน-การคลัง  และการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลมีประสิทธิภาพ 
4. ประชาชนได้รับบริการที่ดีมีประสิทธิภาพ  สะดวก  รวดเร็ว 
5. ประชาชนได้รับการดูแลรักษาความปลอดภัยด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6. บุคลากรในองค์กรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   
  4.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
   2. การพัฒนาด้านเครื่องจักรกล 
  4.2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
   1. การพัฒนาส่งเสริมและเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน 
   2. การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  4.3 ด้านการศึกษาและสังคม 
   1. การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี 
   2. การพัฒนาส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ 
  4.4 ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   1. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
   2. การพัฒนาป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
   3. การอนุรักษ์ ป้องกัน ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4.5 ด้านการเมืองและการบริหาร 
   1. การจัดหา/จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
   2. การพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนรว่มของประชาชน 
   3. การพัฒนางานประชาสัมพันธ์ 
   4. การพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   5. การเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร 
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๕. นโยบายของผู้บริหารเทศบาลตำบลสิชล 
นายกเทศมนตรีตำบลสิชล ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยมีสาระสำคัญที่จะยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเป็น
สำคัญ ดังต่อไปนี้ 

1. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- พัฒนาและขยายเขตไฟฟ้าน้ำประปาให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน   
- ก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ บำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ   
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดสร้างสะพานปลาสาธารณะเพ่ือใช้เป็นที่ข้ึนสินค้าสำหรับผู้ประกอบอาชีพ

ประมง 
- จัดระบบผังเมืองให้สอดคล้องและรองรับการขยายตัวของเมืองอย่างเหมาะสม 

2. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษาและกีฬา 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาลตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล   
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศโดยการอบรม

เข้าค่ายภาษาอังกฤษ 
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเป็นคนมีคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเป็นการเสริมสร้างวินัยให้

เป็นคนดีมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
- ส่งเสริมให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพ

ร่างกายที่แข็งแรงและสร้างความรักความสามัคคี 
- พัฒนาและปรับปรุงสนามกีฬา สถานที่ออกกำลังกายให้เหมาะสมและท่ัวถึง 
 
3. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม 
- ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัยและการจัดการสุขภาวะภาคประชาชน โดยผ่านกลุ่มอาสาสมัคร

สาธารณสุขเทศบาลตำบลสิชล เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีโดยถ้วนหน้า   
- ส่งเสริมให้มีการคุ้มครองผู้บริโภค โดยการตรวจสอบแนะนำ ผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหารให้มีการ

ผลิตการจำหน่ายอาหารให้เป็นไปตามหลักสุขาภิบาล มีความสะอาด ปลอดภัย ราคายุติธรรม ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค   
- รณรงค์ส่งเสริมให้มีการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาล โดยขอความร่วมมือ

จากประชาชนทุกหลังคาเรือน เพ่ือพัฒนาจัดระเบียบบริเวณหน้าบ้านของตนเองให้น่าอยู่ น่ามอง เพ่ือให้เทศบาล
ตำบลสิชลเป็นเมืองสะอาด น่าอยู่อย่างยั่งยืน   

- จัดให้มีเบี้ยยังชีพสำหรับ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์  อย่างทั่วถึง และให้การ สงเคราะห์เด็กสตรี
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้รับสวัสดิการให้มากข้ึน   

- ส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน โดยเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และยาเสพติดโดยการจัดสถานที่
และกิจกรรมให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย แข่งขันกีฬา เพ่ือให้มีสุขภาพและพลานามัยที่สมบูรณ์แข็ง แรงห่างไกล
จากยาเสพติด   

- พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์บรมราชชนนีสวนสาธารณะพรุกง ให้มีความ
สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย เพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่พักผ่อนหย่อนใจและสันทนาการของชาวสิชล 

- ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ)  ของเทศบาลตำบลสิชล เพ่ือเป็นการช่วยเหลือพ่ีน้อง
ประชาชนที่มีปัญหาทางด้านการเงิน โดยไม่ต้องไปกู้เงินนอกระบบ  

- อนุรักษ์และสืบสานศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้
ซึมซับรับวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่และดำรงไว้ตลอดไป 



๑๐ 
 

4. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยเพิ่มประสิทธิภาพ  ในการจัดการขยะมูลฝอยและ

สิ่งปฏิกูล โดยการจัดให้มีถังขยะรองรับขยะบริเวณริมถนนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสะดวกในการเก็บขน และจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยไม่ให้ตกค้างอย่างเป็นระบบและทั่วถึงทุกชุมชน   

- รณรงค์ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกสาธารณะให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ  

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้ความรู้กับ
ชุมชนและจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะ เช่น การคัดแยกขยะ ขยะรีไซเคิล  ฯลฯ 
เพ่ือสะดวกในการจัดเก็บและทำลาย 

-  พัฒนาพ้ืนที่บริเวณแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลโดยเฉพาะ สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และชายหาดสวน
สมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี  โดยการฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและรักษาความสะอาดและจัด
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพ่ือให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของชาวสิชล   

-  ฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมในเขตเทศบาล ไม่ว่าจะเป็นการฟ้ืนฟูสภาพแม่น้ำ ลำคลอง คูน้ำ รางระบายน้ำ       
ท่อระบายน้ำ การปลูกและตัดแต่งต้นไม้ริมถนนและท่ีสาธารณะต่างๆ 

5. นโยบายด้านเศรษฐกิจ การเมืองและการบริหาร 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การจัดทำแผนชุมชน การจัดทำแผนพัฒนา

เทศบาล การจัดทำงบประมาณ การดำเนินการในกิจการที่เป็นสาธารณะต่อส่วนรวม โดยเน้นหลัก ความคุ้มค่า 
โปร่งใส เป็นธรรมและการตรวจสอบได้ 

- พัฒนาเทศบาลตำบลสิชลให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล มีหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและเป็นหน่วย
บริการสังคมท่ีดี มีมาตรฐาน  

- ส่งเสริมการศึกษาสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพและยกระดับแก่ สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง   

- ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชนในกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่จัดทำขึ้นเพ่ือประโยชน์ของ
ชุมชนและส่วนรวม 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพตามความเหมาะสมและความต้องการ 
เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพ่ิมขึ้นส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆ ตามภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นและตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

- ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลให้มีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้า
มาใช้บริการใช้จ่ายเงิน เพ่ือให้เม็ดเงินหมุนเวียนในเขตเทศบาล   

- ติดตั้งกล้องวงจรปิด ตามจุดเสี่ยงในชุมชนต่างๆ เพื่อสอดส่องดูแลความปลอดภัยของประชาชนและเพ่ือใช้
ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาจราจรอย่างมีประสิทธิภาพ  



๑๑ 
 

 

1.2  โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
      แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
 

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
 

ยุทธศาสตร ์ ปีท่ี 1 พ.ศ. 2561 ปีท่ี 2 พ.ศ. 2562 ปีท่ี 3 พ.ศ. 2563 ปีท่ี 4 พ.ศ. 2564 ปีท่ี 5 พ.ศ. 2565 รวม 5 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๗ ๓,๖๔๙,000 ๑๔ ๕,๖๕๙,๘00 ๙ ๘,๓๑๒,000 ๑๗ ๙,๔๕๖,000 ๙ ๑๓,๖๒0,000 ๕๖ ๔0,๖๘๖,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ 
การท่องเที่ยว 

๒ ๑,0๓0,000 ๑ ๓0,000 ๔ ๑,๗๓0,000 ๒ ๑๓0,000 ๒ ๑๓0,000 ๑๑ ๓,0๕0,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้านการศึกษาและ
สังคม 

๒๘ ๒๑,๔๑๙,000 ๒๘ ๒๑,๔๑๙,000 ๒๘ ๒๘,๒๒๖,000 ๒๙ ๒๑,๔๑๙,000 ๓0 ๒๑,๔๑๙,000 ๑๔๖ ๑๑๗,๓๑๖,000 

ยุทธศาสตร์ที่  4 
การพัฒนาด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

๑๕ ๑,๖๔0,000 ๑๒ ๑,๔๔0,000 ๑๕ ๓,๖๒0,000 ๑๕ ๓,๖๒0,000 ๑๕ ๓,๖๓0,000 ๗๒ ๑๓,๙๔0,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้านการเมืองและ   
การบริหาร 

๒๘ ๒,๓๘๕,000 ๓0 ๓,๕๓๕,000 ๓๖ ๗,00๕,000 ๓๖ ๕,๒๕๕,000 ๓๖ ๑0,๗๕๕,000 ๑๕๙ ๒๘,๙๓๕,000 

รวม ๘0 ๓0,๑๒๓,000 ๘๕ ๓๒,0๘๓,000 ๙๖ ๔๘,๘๙๓,000 ๙๖ ๔๑,๓๓๗,000 ๙๖ ๕๑,๕0๑,000 ๔๔๕ ๒0๔,๑๓๗,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 (เฉพาะปี พ.ศ. 2563) 
     

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการตามแผนพัฒนา โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ 

จำนวน 
โครงการ 

จำนวนเงิน 
จำนวน 
โครงการ 

จำนวนเงิน 

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน 
20 18,109,900 14 12,267,300 

๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 
 

๒.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
๒.๒  แผนงานเคหะและชุมชน 
๑.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

6 2,710,000 2 1,530,000 

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและสังคม 
 
 

๓.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
๓.๒ แผนงานการศึกษา 
๓.๓ แผนงานเคหะและชุมชน 
๓.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
๓.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
๓.๖ แผนงานงบกลาง 

28 28,226,000 31 28,210,200 

๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
 

๔.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
๔.๒ แผนงานสาธารณสุขา 
๔.๓ แผนงานเคหะและชุมชน 
๔.๔ แผนงานพาณิชย์ 
๔.๕  แผนงานงบกลาง 

15 3,620,000 12 1,790,000 

๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 

๕.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
๕.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
๕.๓ แผนงานเคหะและชุมชน 
๕.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
๕.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
๕.๖ แผนงานงบกลาง 

40 7,470,000 26 2,895,000 

รวม 109 60,135,900 85 46,692,500 
           
 



๑๓ 
 

              1.3 ผลการดำเนินการตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณการจัดทำงบประมาณ 
                 ผู้บริหารเทศบาลตำบลสิชล ได้ประกาศใช้เทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 โดยมีโครงการได้รบัการอนมุัติงบประมาณดังนี้  
โครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบญัญตัิงบประมาณ จำนวน 71 โครงการ งบประมาณ 34,425,200 บาท โครงการจ่ายเงินสะสม 14 โครงการ งบประมาณ 12,267,300 บาท และมีการโอนเงินงบประมาณ
ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 7 รายการ งบประมาณ 2,804,100 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ไดด้ังนี้  

  
โครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการ งบประมาณตามเทศบัญญัติ 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน - -  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 2 1,530,000.00  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและสังคม 31 28,210,200.00  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 12 1,790,000.00  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 26 2,895,000.00  

รวม 71 34,425,200.00  

 
 

โครงการอนุมัติจ่ายเงินสะสมประจำปี พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการ งบประมาณอนุมัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 14 12,267,300  

รวม 14 12,267,300 
 

โครงการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่  



๑๔ 
 

 

ลำดับ ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เบิกจ่าย/กันเงิน หน่วยงานรับผิดชอบ 
1 โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

ก่อสร้างอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 2 ช้ัน ความสูงรวม 
5.10 เมตร พร้อมครุภณัฑส์ำนักงาน 

1,500,000 กันเงิน สำนักปลัดเทศบาล 

2 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติดตั้งเครื่องปั๊มน้ำเทศบาลสิชล 

ขุดเจาะบ่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 
40 เมตร พร้อมตดิตั้งเครื่องปั๊มนำ้ (ซัมเมอรส์) ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 2 นิ้ว 3 แรง จำนวน 1 เครื่อง 

250,000 กันเงิน สำนักปลัดเทศบาล 

3 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 
บีทียู 

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู 
จำนวน 1 เครื่อง 

34,800      34,000  สำนักปลัดเทศบาล 

4 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 44,000 
บีทียู 

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 44,000 บีทียู 
จำนวน 1 เครื่อง 

53,300      52,000  สำนักปลัดเทศบาล 

5 ม้านั่งโครงเหล็ก เพื่อจัดหาม้านั่งโครงเหล็กพ้ืนนั่งเป็นไม้เนื้อแข็ง  ขนาด
กว้าง0.29 เมตร ยาว 2.40 เมตร สูง 0.45 เมตร 
จำนวน 40 ตัว 

100,000 กันเงิน สำนักปลัดเทศบาล 

6 รถบรรทุก(ดเีซล) เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่่ำกว่า 2,400 ซี
ซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวตัต์ 
แบบดับเบิล้แค็บ จำนวน 1 คัน 

854,000 กันเงิน กองคลัง 

7 ชุดเครื่องเสยีงเคลื่อนที ่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง 
15 นิ้ว ตูล้ำโพง 15 นิ้ว MP3/USB/SD CAED ไมคล์อย 
VHF 2 อัน แบตเตอรี่แห้ง ชาร์ตไฟได้ในตัว/ใช้งานได้ 3-5 
ช่ัวโมง จำนวน 1 ชุด 

12,000      12,000  กองการศึกษา 

รวม  2,804,100       98,000    

    



๑๕ 
 

โครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จำนวน 71 โครงการ งบประมาณ 34,425,200 บาท 

ลำดับ ยุทธศาสตร ์ โครงการ งบประมาณอนุมัต ิ
ตามเทศบญัญัต ิ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ผลการ
ดำเนินการ 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการก่อสร้างปรับปรุงสวนสมเด็จย่า                 
1,500,000  

กองช่าง กำลัง
ดำเนินการ  

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพใหก้ับประชาชน                      
30,000  

กองการศึกษา  ดำเนินการ
เสร็จแล้ว  

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษาและสังคม โครงการเทศบาลพบประชาชน                       
20,000  

สำนักปลดัเทศบาล  ไม่ได้
ดำเนินการ  

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษาและสังคม อุดหนุนอำเภอสิชลโครงการการจดังานวันปิยมหาราช                        
3,000  

สำนักปลดัเทศบาล  ดำเนินการ
เสร็จแล้ว  

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษาและสังคม อุดหนุนอำเภอสิชลตามโครงการจดังานพระราชพิธี วันเฉลมิพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา้
เจ้าอยู่หัว 

                     
10,000  

สำนักปลดัเทศบาล  ดำเนินการ
เสร็จแล้ว  

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษาและสังคม อุดหนุนอำเภอสิชลตามโครงการจดังานเฉลิมพระเกยีรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ฯ ๑๒ สิงหา วันแมแ่ห่งชาติฯ 

                     
10,000  

สำนักปลดัเทศบาล  ดำเนินการ
เสร็จแล้ว  

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษาและสังคม อุดหนุนอำเภอสิชลตามโครงการจดังานเฉลิมพระเกยีรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชิน ี

                     
10,000  

สำนักปลดัเทศบาล  ไม่ได้
ดำเนินการ  

8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษาและสังคม อุดหนุนอำเภอสิชลตามโครงการจดังานวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร 

                     
10,000  

สำนักปลดัเทศบาล  ดำเนินการ
เสร็จแล้ว  

9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษาและสังคม โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการสรา้งความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ                      
50,000  

สำนักปลดัเทศบาล  ไม่ได้
ดำเนินการ  

10 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษาและสังคม โครงการจดังาน วันเด็กแห่งชาต ิ                    
200,000  

กองการศึกษา  ดำเนินการ
เสร็จแล้ว  

11 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษาและสังคม โครงการฝึกอบรม คณุธรรมจริยธรรม                      
50,000  กองการศึกษา 

 ไม่ได้
ดำเนินการ  



๑๖ 
 

ลำดับ ยุทธศาสตร ์ โครงการ งบประมาณอนุมัติ
ตามเทศบญัญัต ิ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ผลการ
ดำเนินการ 

12 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษาและสังคม โครงการฝึกอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ                      
60,000  

กองการศึกษา ไม่ได้
ดำเนินการ 

13 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษาและสังคม จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนกัเรียนโรงเรียนถ่ายโอนภารกิจสังกัด สพฐ.                 
3,700,000  

กองการศึกษา ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

14 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษาและสังคม อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนถ่ายโอนภารกิจ                 
7,650,000  

กองการศึกษา ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

15 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษาและสังคม โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคณุภาพชีวิตและส่งเสรมิอาชีพผู้สูงอายเุทศบาลตำบลสิชล                 
1,100,000  

กองการศึกษา กำลัง
ดำเนินการ 

16 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษาและสังคม โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสรา้งปัญญา                    
476,200  

กองการศึกษา ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

17 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษาและสังคม โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าสนามกีฬาเทศบาลตำบลสิชล                 
3,900,000  

กองการศึกษา ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

18 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษาและสังคม โครงการอบรมถ่ายทอดความรู้และภูมิปญัญาท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                      
30,000  

กองการศึกษา ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

19 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษาและสังคม อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสิชลตามโครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ                      
25,000  

กองการศึกษา ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

20 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษาและสังคม อุดหนุนสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลสิชล                      
20,000  

กองการศึกษา ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

21 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษาและสังคม โครงการจดังานประเพณลีอยกระทง                    
250,000  

กองการศึกษา ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

22 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษาและสังคม โครงการจดังานประเพณีวันปีใหม ่                      
25,000  

กองการศึกษา ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

23 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษาและสังคม โครงการจดังานประเพณีวันสงกรานต ์                    
100,000  

กองการศึกษา ไม่ได้
ดำเนินการ 

24 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษาและสังคม โครงการจดักิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา (วันเข้าพรรษา)                      
20,000  

กองการศึกษา ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

25 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษาและสังคม อุดหนุนอำเภอสิชล ตามโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าขึน้ธาตุ                        
3,000  

กองการศึกษา ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 



๑๗ 
 

ลำดับ ยุทธศาสตร ์ โครงการ งบประมาณอนุมัติ
ตามเทศบญัญัต ิ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ผลการ
ดำเนินการ 

26 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษาและสังคม อุดหนุนอำเภอสิชล ตามโครงการจัดงานสืบงานประเพณี - แห่หมฺรบัเดือนสิบ                      
20,000  กองการศึกษา 

 ดำเนินการ
เสร็จแล้ว  

27 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษาและสังคม อุดหนุนอำเภอสิชล ตามโครงการจัดงานประเพณีชักพระอำเภอสิชล                      
40,000  กองการศึกษา 

 ดำเนินการ
เสร็จแล้ว  

28 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษาและสังคม อุดหนุนวัดประทุมทายการามตามโครงการสืบสานงานประเพณีชักพระ                      
55,000  กองการศึกษา 

 ดำเนินการ
เสร็จแล้ว  

29 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษาและสังคม อุดหนุนวัดวิเวก รัตนธัชมุนตีามโครงการสืบสานประเพณีชักพระ                      
55,000  กองการศึกษา 

 ดำเนินการ
เสร็จแล้ว  

30 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษาและสังคม จ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส ์                    
168,000  กองการศึกษา 

 ดำเนินการ
เสร็จแล้ว  

31 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษาและสังคม จ่ายเบี้ยยังชีพผูสู้งอาย ุ                 
7,700,000  กองการศึกษา 

 ดำเนินการ
เสร็จแล้ว  

32 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษาและสังคม จ่ายเบี้ยยังชีพ คนพิการ                 
2,400,000  กองการศึกษา 

 ดำเนินการ
เสร็จแล้ว  

33 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษาและสังคม จ่ายเงินสมทบกองทุนสวสัดิการชุมชนเทศบาลตำบลสิชล                      
50,000  กองการศึกษา 

 ดำเนินการ
เสร็จแล้ว  

34 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

อุดหนุนโครงการตามแนวทางพระราชดำริและสิ่งแวดล้อมด้านสาธารณสุข                    
200,000  กองสาธารณสุขฯ 

 ดำเนินการ
เสร็จแล้ว  

35 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า                      
50,000  กองสาธารณสุขฯ 

 ดำเนินการ
เสร็จแล้ว  

36 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา                      
50,000  กองสาธารณสุขฯ 

 ดำเนินการ
เสร็จแล้ว  

37 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคมุการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลือดออก                      
70,000  กองสาธารณสุขฯ 

 ดำเนินการ
เสร็จแล้ว  

38 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอบรม เพิ่มศักยภาพและ ทัศนศึกษาดูงาน อสม. เทศบาลตำบลสิชล                      
80,000  กองสาธารณสุขฯ 

 ดำเนินการ
เสร็จแล้ว  

39 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมต้าน ยาเสพติด                      
50,000  กองสาธารณสุขฯ 

 ดำเนินการ
เสร็จแล้ว  



๑๘ 
 

ลำดับ ยุทธศาสตร ์ โครงการ งบประมาณอนุมัติ
ตามเทศบญัญัต ิ

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

ผลการ
ดำเนินการ 

40 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

อุดหนุนโครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ                      
20,000  กองสาธารณสุขฯ 

 ไม่ได้
ดำเนินการ  

41 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการกำจดัขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                    
780,000  กองสาธารณสุขฯ 

 ดำเนินการ
เสร็จแล้ว  

42 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม                      
20,000  กองสาธารณสุขฯ 

 ดำเนินการ
เสร็จแล้ว  

43 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์ ลดภาวะโลกร้อน                      
20,000  กองสาธารณสุขฯ 

 ดำเนินการ
เสร็จแล้ว  

44 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฆ่าสัตว ์                    
250,000  กองสาธารณสุขฯ 

 ไม่ได้
ดำเนินการ  

45 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการจ่ายเงินสมทบกองทุนหลกัประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสิชล                    
200,000  กองสาธารณสุขฯ 

 ไม่ได้
ดำเนินการ  

46 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงและ       
การบริหาร 

โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่น                    
600,000  สำนักปลดัเทศบาล 

 ไม่ได้
ดำเนินการ  

47 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงและ       
การบริหาร 

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการปฏบิัติงานด้านพัสดุและทรัพย์สิน                    
120,000  กองคลัง 

 ดำเนินการ
เสร็จแล้ว  

48 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงและ        
การบริหาร 

โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสชิล                      
20,000  สำนักปลดัเทศบาล 

 ไม่ได้
ดำเนินการ  

49 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงและ        
การบริหาร 

โครงการจดังานวันเทศบาล                      
20,000  สำนักปลดัเทศบาล 

 ไม่ได้
ดำเนินการ  

50 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงและ       
การบริหาร 

โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร                    
100,000  สำนักปลดัเทศบาล 

 ดำเนินการ
เสร็จแล้ว  

51 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงและ       
การบริหาร 

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการปฏบิัติงานด้านการจดัเก็บรายได้                    
240,000  กองคลัง 

 ดำเนินการ
เสร็จแล้ว  

52 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงและ       
การบริหาร 

โครงการจดังาน วันท้องถิ่นไทย                      
10,000  สำนักปลดัเทศบาล 

 ไม่ได้
ดำเนินการ  

53 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงและ       
การบริหาร 

อุดหนุน อบต.ทุ่งปรังตามโครงการบริหารจัดการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ.สิชล 

                     
30,000  สำนักปลดัเทศบาล 

 ดำเนินการ
เสร็จแล้ว  



๑๙ 
 

ลำดับ ยุทธศาสตร ์ โครงการ งบประมาณอนุมัติ
ตามเทศบญัญัต ิ

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

ผลการ
ดำเนินการ 

54 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงและ       
การบริหาร 

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝา่ยพลเรือน                      
50,000  สำนักปลดัเทศบาล 

 ไม่ได้
ดำเนินการ  

55 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงและ       
การบริหาร 

โครงการฝึกอบรมป้องกันภยัเบื้องต้นเกี่ยวกับภยัพิบัต ิ                      
20,000  สำนักปลดัเทศบาล 

 ดำเนินการ
เสร็จแล้ว  

56 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงและ        
การบริหาร 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล                      
60,000  สำนักปลดัเทศบาล 

 ดำเนินการ
เสร็จแล้ว  

57 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงและ        
การบริหาร 

โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (เรื่องทางหลวงท้องถิ่น)                      
30,000  กองช่าง 

 ไม่ได้
ดำเนินการ  

58 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงและ       
การบริหาร 

โครงการฝึกอบรม เพิม่ศักยภาพและ ทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน                    
800,000  กองการศึกษา 

 ดำเนินการ
เสร็จแล้ว  

59 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงและ       
การบริหาร 

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส                      
30,000  กองการศึกษา 

 ดำเนินการ
เสร็จแล้ว  

60 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงและ       
การบริหาร 

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอาย ุ                      
30,000  กองการศึกษา 

 ดำเนินการ
เสร็จแล้ว  

61 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงและ       
การบริหาร 

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ เด็ก เยาวชน และครอบครัว                      
30,000  กองการศึกษา 

 ไม่ได้
ดำเนินการ  

62 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงและ        
การบริหาร 

โครงการประชุม เชิงปฏิบัติการจัดทำแผนชุมชน                      
20,000  กองการศึกษา 

 ไม่ได้
ดำเนินการ  

63 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงและ        
การบริหาร 

โครงการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชน                        
5,000  กองการศึกษา 

 ไม่ได้
ดำเนินการ  

64 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงและ       
การบริหาร 

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตร ี                      
20,000  กองการศึกษา 

 ดำเนินการ
เสร็จแล้ว  

65 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงและ       
การบริหาร 

โครงการส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขนักับหน่วยงานอ่ืน                      
50,000  กองการศึกษา 

 ไม่ได้
ดำเนินการ  

66 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงและ       
การบริหาร 

โครงการจดัการแข่งขันกีฬาเช่ือมความสัมพันธ์ชุมชนในเขตเทศบาล                    
120,000  กองการศึกษา 

 ไม่ได้
ดำเนินการ  

67 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงและ       
การบริหาร 

โครงการจดัการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเทศบาลสิชลคัพ                    
100,000  กองการศึกษา 

 ไม่ได้
ดำเนินการ  



๒๐ 
 

ลำดับ ยุทธศาสตร ์ โครงการ งบประมาณอนุมัติ
ตามเทศบญัญัต ิ

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

ผลการ
ดำเนินการ 

68 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงและ       
การบริหาร 

โครงการจดัการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเทศบาลสิชลคัพ                    
150,000  สำนักปลดัเทศบาล 

 ไม่ได้
ดำเนินการ  

69 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงและ       
การบริหาร 

อุดหนุนโรงเรียนวัดประทุมทายการามตามโครงการจัดการแข่งขันกรฑีานักเรียน และ
ประชาชนของเทศบาลตำบลสิชล 

                   
170,000  สำนักปลดัเทศบาล 

 ไม่ได้
ดำเนินการ  

70 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงและ       
การบริหาร 

อุดหนุนอำเภอสิชลตามโครงการพฒันากีฬาอำเภอ สิชล จ.นครศรีธรรมราช                      
20,000  สำนักปลดัเทศบาล 

 ไม่ได้
ดำเนินการ  

71 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงและ       
การบริหาร 

โครงการให้ทุนการศึกษาระดับปรญิญาตรี และระดับปรญิญาโท                      
50,000  สำนักปลดัเทศบาล 

 ไม่ได้
ดำเนินการ  

  
รวม 

              
34,425,200    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

 
การเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 

 
ยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการ 

ก่อหนี้ผูกพัน 
การก่อหนี้ผูกพัน/ จำนวนโครงการ

เบิกจ่ายงบประมาณ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ ลงนามในสัญญา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 0  0  0  0  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 1 29,792 1 29,792 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและสังคม 24 22,152,526.00 24 22,152,526.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 9 1,322,953 9 1,322,953 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 10 1,249,661 10 1,249,661 

รวม 44 24,754,932 44 24,754,932 
 

 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

                                       การเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 
 

ลำดับ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตาม 
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

โครงการก่อสร้างปรับปรุงสวนสมเด็จย่า 1,500,000 กำลัง
ดำเนินการ 

0 1,500,000 
 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพใหก้ับประชาชน 30,000 29,792 29,792 208  

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา
และสังคม 

อุดหนุนอำเภอสิชลโครงการการจดังานวันปิยมหาราช 3,000 3,000 3,000 0   

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา
และสังคม 

อุดหนุนอำเภอสิชลตามโครงการจดังานพระราชพิธี วันเฉลมิพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทรมหาวชิราลง
กรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

10,000 7,300 7,300 2,700   

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา
และสังคม 

อุดหนุนอำเภอสิชลตามโครงการจดังานเฉลิมพระเกยีรติ สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ฯ ๑๒ สิงหา วันแม่
แห่งชาติฯ 

10,000 10,000 10,000 0   

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา
และสังคม 

อุดหนุนอำเภอสิชลตามโครงการจดังานวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร 

10,000 10,000 10,000 0   

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา
และสังคม 

โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาต ิ 200,000 188,770 188,770 11,230   

8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา
และสังคม 

ค่าอาหารเสรมิ (นม) 3,700,000 3,378,670 1,921,052 321,330  

9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา
และสังคม  

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนถ่ายโอนภารกิจ 7,650,000 7,510,000 7,510,000 140,000  

10 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา
และสังคม  

โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคณุภาพชีวิต และส่งเสรมิอาชีพผู้สูงอายุ 
เทศบาลตำบลสิชล 

1,100,000 กำลัง
ดำเนินการ 

0 1,100,000  



๒๓ 
 

ลำดับ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตาม 
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 

11 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา
และสังคม 

โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสรา้งปัญญา บรเิวณสนามกีฬาเทศบาล 476,200 473,000 473,000 3,200   

12 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา
และสังคม 

โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าสนามกีฬาเทศบาลตำบลสิชล 2,379,000 2,379,000 2,345,694 33,306   

13 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา
และสังคม 

โครงการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปญัญาท้องถิ่นตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

30,000 24,862 24,862 5,138   

14 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา
และสังคม 

อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสิชลตามโครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุ

25,000 25,000 25,000 0   

15 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา
และสังคม 

อุดหนุนสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลสิชล 20,000 20,000 20,000 0   

16 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา
และสังคม 

โครงการจดังานประเพณีวันลอยกระทง 238,000 237,275 237,275 725 250,000 
บาท โอนลด 
12,000 บาท 

17 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา
และสังคม 

โครงการจดังานประเพณีวันข้ึนปีใหม ่ 17,000 16,126 16,126 874 25,000 บาท 
โอนลด 8,000 
บาท 

18 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา
และสังคม 

โครงการจดักิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา (วันเข้าพรรษา) 20,000 18,490 18,490 1,510   

19 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา
และสังคม 

อุดหนุนอำเภอสิชล ตามโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชา  แห่ผ้าขึน้ธาตุ 3,000 3,000 3,000 0   

20 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา
และสังคม 

อุดหนุนอำเภอสิชล ตามโครงการจัดงานสืบงานประเพณี -  แห่หมรฺบั   
เดือนสิบ 

20,000 6,700 6,700 13,300   

21 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา
และสังคม 

อุดหนุนอำเภอสิชล ตามโครงการจัดงานประเพณีชักพระอำเภอสิชล 40,000 40,000 40,000 0   



๒๔ 
 

ลำดับ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตาม 
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 

22 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา
และสังคม 

อุดหนุนวัดประทุมทายการามตามโครงการสืบสานงานประเพณีชักพระ 55,000 55,000 55,000 0   

23 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา
และสังคม 

อุดหนุนวัดวิเวก รัตนธัชมุนตีามโครงการสืบสานประเพณีชักพระ 55,000 55,000 55,000 0   

24 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา
และสังคม 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 177,000 174,000 174,000 3,000 168,000 
บาท โอนเพิ่ม 
9,000 บาท 

25 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา
และสังคม 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 7,845,000 7,841,400 7,841,400 3,600 7,700,000 
บาท โอนเพิ่ม 
145,000 
บาท 

26 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา
และสังคม 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,435,000 2,392,000 2,392,000 43,000 2,400,000 
บาท โอนเพิ่ม 
35,000 บาท 

27 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา
และสังคม 

จ่ายเงินสมทบกองทุนสวสัดิการชุมชนเทศบาลตำบลสิชล 50,000 50,000 50,000 0   

28 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

อุดหนุนโครงการตามแนวทางพระราชดำริและสิ่งแวดล้อมด้านสาธารณสุข 200,000 200,000 200,000 0  

29 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

โครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า 50,000 20,600 20,600 29,400  

30 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 50,000 49,850 49,850 150  



๒๕ 
 

ลำดับ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตาม 
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหต ุ

31 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคมุการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลือดออก 70,000 34,025 34,025 35,975  

32 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

โครงการอบรม เพิ่มศักยภาพและ ทัศนศึกษาดูงาน อสม. เทศบาลตำบล    
สิชล 

80,000 70,664 70,664 9,336  

33 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมต้านยาเสพตดิ 50,000 49,850 49,850 150  

34 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ค่าธรรมเนียมในการกำจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู 880,000 864,464 864,464 15,536 780,000 
บาท โอนเพิ่ม 
100,000 
บาท 

35 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

โครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 20,000 16,750 16,750 3,250   

36 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน 20,000 16,750 16,750 3,250  

37 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืง
และการบริหาร 

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการปฏบิัติงานด้านพัสดุและทรัพย์สิน 
 
 
 
 
  

120,000 120,000 120,000 0  



๒๖ 
 

ลำดับ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตาม 
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหต ุ

38 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืง
และการบริหาร 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 100,000 43,177 43,177 56,823   

39 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืง
และการบริหาร 

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการปฏบิัติงานด้านการจดัเก็บรายได้ 240,000 137,800 137,800 200 โอนลด 
102,000 
บาท 

40 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืง
และการบริหาร 

อุดหนุน อบต.ทุ่งปรังตามโครงการบริหารจัดการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.สิชล 

30,000 30,000 30,000 0   

41 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืง
และการบริหาร 

โครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันภัยเบื้องต้นเกี่ยวกับภัยพิบัติ 20,000 20,000 20,000 0   

42 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืง
และการบริหาร 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล 19,900 19,900 19,900 0 60,000 บาท 
โอนเพิ่ม 
40,100 บาท 

43 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืง
และการบริหาร 

โครงการฝึกอบรม เพิม่ศักยภาพและ ทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการ
ชุมชน 

800,000 798,960 798,960 1,040  

44 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืง
และการบริหาร 

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 30,000 29,932 29,932 68 โอนเพิ่ม 
30,000 
บาท  

45 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืง
และการบริหาร 

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอาย ุ 30,000 29,932 29,932 68  

46 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืง
และการบริหาร 

โครงการอบรมส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพสตร ี 20,000 19,960 19,960 40  

 
 
 



๒๗ 
 

  
โครงการขออนุมัติใช้จ่ายเงินใช้เงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 1) 

ลำดับ ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เบิกจ่าย หมายเหตุ 
1 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

ถนนศุภโยคพัฒนา  
โดยก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ได้ถนนกว้าง 10.50 – 
11.90 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือได้พ้ืนที่ถนนรวมไม่น้อยกว่า 
10,350 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตำบลสิชล  

4,231,000   ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจปี 2563 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ถนนแซ่อ๋อง  

โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
181.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือได้พ้ืนที่ถนนรวมไม่น้อยกว่า 
724 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสิชล  

500,000  500,000 
 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ถนนทางเข้ามัสยิดกูวาลา  

โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จำนวน 2 ซอย) ได้ถนนกว้าง 
5.00 เมตร ยาวรวม 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืได้พ้ืนที่
ถนนรวมไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตำบลสิชล  

500,000  500,000 
 

4 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีต  
เสริมเหล็ก  ถนนศุภโยคพัฒนา  

โดยก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดสี่เหลี่ยม กว้าง
ภายใน 1.00 เมตร ลึก 1.30 – 1.50 เมตร ยาว 215 เมตร พร้อม
ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 เมตร ได้พ้ืนที่ผิวจราจร
รวมไม่น้อยกว่า 137 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสิ
ชล  
 
 
  

1,206,000   ก่อหนี้ผูกพัน 
1,080,000 บาท 



๒๘ 
 

ลำดับ ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เบิกจ่าย หมายเหตุ 

5 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ         
ถนนเชวงดวงเดือน   

โดยติดตั้งหลอดไฟฟ้า LED. ขนาด 120 วัตต์ ขาโคมไฟฟ้าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 2.50 เมตร จำนวน 10 ชุด พร้อมพาด
สายไฟฟ้า THW 25 ตร.มม. ได้ความยาว 407 เมตร และปักเสา
ไฟฟ้าขนาดยาว 8.00 เมตร จำนวน 1 ต้น ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตำบลสิชล  

300,000 295,000 
 

6 โครงการขยายแนวเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำและ
ไฟฟ้าสาธารณะ  สวนสาธารณะพรุกง   

โดยปักเสาไฟฟ้าขนาดความยาว 9.00 เมตร จำนวน 31 ต้น พร้อม
พาดสายไฟฟ้า THW - A 35 ตร.มม. ได้ความยาวสายไฟฟ้ารวม 
1,762 เมตร และพาดสายไฟฟ้า THW – A 25 ตร.มม. ได้ความยาว
สายไฟฟ้ารวม 1,421 เมตร พร้อมติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
หลอด LED ไม่ต่ำกว่า 18  วัตต์ จำนวน 26 ชุด     กิ่งโคมขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว ยาว 2.00 เมตร ตามแบบแปลน
ของเทศบาลตำบลสิชล  

500,000   ก่อหนี้ผูกพัน 495,000 
บาท 

  รวม   7,237,000  1,295,000   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

 

โครงการขออนุมัติใช้จ่ายเงินใช้เงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 2) 
ลำดับ ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เบิกจ่าย หมายเหตุ 

1 โครงการขยายแนวเขตประปาถนนสมเด็จ  โดยการวางท่อประปา HDPE Ø 4 นิ้ว ได้ความยาว 526 เมตร       
ตามแบบแปลนของการประปาส่วนภูมิภาค เขต4 และแบบแปลนของ
เทศบาลตำบลสิชล  

310,000     

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลี
ละวัฒน์  

โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้ถนนกว้าง 5.00 เมตร        
ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือได้พ้ืนที่ถนนรวมไม่น้อยกว่า 
225 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสิชล งบประมาณ 
200,000 บาท 

200,000     

3 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพรุ
ลุงเดช  

โดยก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดสี่เหลี่ยม              
กว้างภายใน 4.00 เมตรลึก 2.10 ยาว 60.00 เมตร ตามแบบแปลน
ของเทศบาลตำบลสิชล  

1,294,700     

4 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสะพานน้ำแดง  

โดยก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดสี่เหลี่ยม             
กว้างภายใน 0.50 เมตร ลึก 0.50 - 1.00 เมตร ยาว 238.00 เมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสิชล  

760,000     

5 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนเชิดชัย  

โดยก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดสี่เหลี่ยม             
กว้างภายใน 0.60 เมตร ลึก 0.60 - 1.00 เมตร ยาว 232.00 เมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสิชล  

782,000     

6 โครงการขุดลอกร่องน้ำพรุลุงเนือง  โดยขุดลอกร่องน้ำได้ปากร่องน้ำกว้าง 3.00 - 12.00 เมตร ลึก 3.00 
เมตร ได้ความยาวรวม 633.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตำบลสิชล  

703,600     



๓๐ 
 

ลำดับ ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เบิกจ่าย หมายเหตุ 

7 โครงการก่อสร้างปรับปรุงราวกันตก  
สวนสมเด็จย่า  

โดยก่อสร้างราวกันตกคอนกรีตเสริมเหล็กได้ความสูง 0.40-0.60 
เมตร ได้ความยาวราวกันตกรวมไม่น้อยกว่า 212 เมตร ตามแบบ
แปลนของเทศบาลตำบลสิชล งบประมาณ 480,000 บาท 

480,000     

8 โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าสวนสมเด็จย่า  โดยก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้ทางเท้า กว้าง 1.10-1.50 
เมตร ยาว 128 เมตร หรือได้พ้ืนที่ทางเท้ารวมไม่น้อยกว่า 107 
ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างป้ายเฉลิมพระเกียรติ 1 ป้าย ตามแบบ
แปลนของเทศบาลตำบลสิชล งบประมาณ 500,000 บาท 

500,000     

  รวม   5,030,300     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

 

 
รายการครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างที่ได้รับการอนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ลำดับ โครงการ รายละเอียด งบประมาณ หมายเหตุ 
1 โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
ก่อสร้างอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
8 เมตร สูง 2 ชั้น ความสูงรวม 5.10 เมตร พร้อมครุภัณฑ์สำนักงาน 

1,500,000 

  
2 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องปั๊มน้ำ

เทศบาลสิชล 
ขุดเจาะบ่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 40 เมตร พร้อมติดตั้ง
เครื่องปั๊มน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว 3 แรง จำนวน 1 เครื่อง 

250,000 

  
3 โครงการก่อสร้างปรับปรุงสวนสมเด็จย่า โดยก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ชั้นเดียวขนาดกว้าง 6.00 

เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 3.50 เมตร พร้อมก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมคอนกรีต
เสริมเหล็ก 2 ชั้น ขนาดก้าง 2.50 เมตร ยาว 4.50 เมตร สูง 5.20 เมตร ตาม
แบบแปลนและรายงานประกอบของเทศบาลตำบลสิชล เลขที่ 4/2563 

1,500,000 

  
4 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริม

อาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสิชล  
โดยก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ชั้นเดียวขนาดกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 3.50 เมตร พร้อมครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และวัสดุสำนักงาน ตามแบบแปลนและ
รายงานประกอบของเทศบาลตำบลสิชล เลขที่ 2/2563  

           
1,100,000  

  
5 ม้านั่งโครงเหล็ก เพื่อจัดหาม้านั่งโครงเหล็กพ้ืนนั่งเป็นไม้เนื้อแข็ง  ขนาดกว้าง0.29 เมตร ยาว 2.40 เมตร สูง 

0.45 เมตร จำนวน 40 ตัว 100,000 
  

6 รถบรรทุก(ดเีซล) เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครือ่งยนต์สูงสุดไมต่่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิล้แค็บ 
จำนวน 1 คัน 

854,000 
  

7 ชุดเครื่องเสยีงเคลื่อนที่แบบลากจงู 15 น้ิว เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง 15 น้ิว ตูล้ำโพง 15 น้ิว 
MP3/USB/SD CAED ไมคล์อย VHF 2 อัน แบตเตอรี่แห้ง ชาร์ตไฟได้ในตัว/ใช้งานได้ 3-5 
ช่ัวโมง จำนวน 1 ชุด  

12,000 
เบิกจ่ายแล้ว 
12,000 
บาท 

รวม 5,316,000   
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การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

ลำดับ ยุทธศาสตร ์ โครงการ ผลที่ได้รับจริงหรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมายที่
ประชาชนไดร้ับ 

เป้าหมายทีไ่ด้จริงหรือได้ผลจริง(ผลผลิตของโครงการ) 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

โครงการก่อสร้างปรับปรุงสวนสมเด็จย่า เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ก่อสร้างอาคาร คสล. อเนกประสงค์ ช้ันเดียว ขนาด 
กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑2.๐๐ เมตร สูง ๓.๕๐ เมตร 
พร้อมครุภณัฑส์ำนักงาน 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพใหก้ับประชาชน เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนและ/
หรือกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 

ฝึกอบรมประชาชนในเขตเทศบาล จำนวน ๑๐๐ คน 
ฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรต่าง ๆ 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษาและสังคม 

อุดหนุนอำเภอสิชลโครงการการจดังานวันปิยมหาราช เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลกึในพระมหา
กรุณาธิคณุขององค์พระบาท สมเด็จพระจลุจอม 
เกล้าเจา้อยู่หัวมหาราช 

ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมกัน
ถวายพวงมาลา ณ ลานพระรูปสมเด็จพระปิยมหาราช
บริเวณหน้าท่ีว่าการอำเภอสิชล 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษาและสังคม 

อุดหนุนอำเภอสิชลตามโครงการจดังานพระราชพิธี วัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดศีรสีินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนกึในพระมหา
กรุณาธิคณุต่อพระประมุขของปวงชนชาวไทย 

ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ช่วง
เช้า ร่วมตักบาตรแล้วร่วมพิธีกรรมทางศาสนา ช่วงเย็นมี
การแสดงมหรสพ การแสดงของนักเรียน ประชาชนมี
การจุดเทียนชัยมงคล 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษาและสังคม 

อุดหนุนอำเภอสิชลตามโครงการจดังานเฉลิมพระเกยีรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง ฯ ๑๒ สิงหา วันแม่แห่งชาติฯ 

เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนกึในพระมหา
กรุณาธิคณุของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย 

ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ช่วง
เช้า ร่วมกันตักบาตรแล้วร่วมพิธีกรรม ทางศาสนา ช่วง
เย็นมีการแสดง มหรสพ การแสดงของนักเรียน 
ประชาชนมีการ จดุเทียนชัยมงคล 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษาและสังคม 

อุดหนุนอำเภอสิชลตามโครงการจดังานวันคล้ายสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดยุเดช บรม
นาถบพิตร 

เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนกึในพระมหา
กรุณาธิคณุของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อพสก
นิกรชาวไทย 

ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ช่วง
เช้า ร่วมกันตักบาตรแล้วร่วมพิธีกรรม ทางศาสนา ช่วง
เย็นมีการแสดง มหรสพ การแสดงของนักเรียน 
ประชาชน 



33 
 

ลำดับ ยุทธศาสตร ์ โครงการ ผลที่ได้รับจริงหรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมายที่
ประชาชนไดร้ับ 

เป้าหมายทีไ่ด้จริงหรือได้ผลจริง(ผลผลิตของโครงการ) 

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษาและสังคม 

โครงการจดังาน วันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อให้ความสำคญักับเด็กซึ่งเป็นกำลังสำคญั
ของชาติในอนาคต 

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ มีเด็กมาร่วมงานไม่น้อยกว่า 
๒,๐๐๐ คน 

8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษาและสังคม 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนกัเรียนโรงเรียนถ่ายโอน
ภารกิจสังกัด สพฐ. 

เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพพลานามัยให้กับ
นักเรียนได้บรโิภคอาหารที่มีคณุคา่ร่างกาย 
เจริญเติบโตเหมาะสม กับวัยในระดับก่อน
ประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ที่มีคณุภาพให้กับนักเรียน
โรงเรียนถ่ายโอนภารกิจสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาล
ระดับอนุบาลและ ป.๑- ป.๖ จำนวน ๒๖๐ วัน ๒ 
โรงเรียน คือ ๑.รร.วัดประทุมทายการาม ๒.รร.บ้านบาง
ฉาง 

9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษาและสังคม 

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนถ่ายโอน
ภารกิจ 

เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพพลานามัยให้กับ
นักเรียนได้บรโิภคอาหารที่มีคณุคา่ ร่างกาย
เจริญเติบโตเหมาะสมกับวัย ในระดับก่อน
ประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา 

อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ๑๐๐% สำหรับโรงเรียนถ่าย
โอนภารกิจสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาลระดับเด็กอนุบาล
และระดับเด็ก ป.๑-ป.๖ จำนวน ๒๐๐ วัน จำนวน ๒ 
โรงคือ ๑. รร.วัดประทุมทายการาม ๒. รร.บ้านบางฉาง 

10 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษาและสังคม 

โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคณุภาพชีวิตและส่งเสรมิ
อาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสิชล 

เพื่อใช้ในการบริการประชาชนในการอบรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสรมิอาชีพ 

ก่อสร้างอาคาร คสล. ช้ันเดียว ขนาด กว้าง ๖.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๒.๐๐ เมตร สูง ๓.๕๐ เมตร พร้อมครภุัณฑ์ 
สำนักงาน 

11 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษาและสังคม 

โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสรา้งปัญญา เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายให้กับ
เด็กในเขตเทศบาล 

ติดตั้งเครื่องเล่นสนาม กลางแจ้ง จำนวน ๒ ชุด 

12 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษาและสังคม 

โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าสนามกีฬาเทศบาล
ตำบลสิชล 

เพื่อใช้ในการออกกำลังกาย ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า คสล. กวา้ง ๒.๕๐ เมตร ยาว 
๕๔๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พรอ้มปูยางสังค์เคราะห์
ทับหน้าหนา ๑๓ มิลลิเมตร 
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ลำดับ ยุทธศาสตร ์ โครงการ ผลที่ได้รับจริงหรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมายที่
ประชาชนไดร้ับ 

เป้าหมายทีไ่ด้จริงหรือได้ผลจริง(ผลผลิตของโครงการ) 

13 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษาและสังคม 

โครงการอบรมถ่ายทอดความรู้และภูมิปญัญาท้องถิ่นตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนไดเ้กิดจิตสำนึกรักษ์ชุมชนและสืบ
ทอดภูมิปัญญาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
รวมถึงการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จัดกิจกรรมให้มีการถ่ายทอดองคค์วามรู้ ภูมปิัญญา จาก
ปราชญ์ชุมชนสู่เด็ก เยาวชน และประชาชนในเรื่องของ
ประวัติชุมชน ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
รวมถึงการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

14 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษาและสังคม 

อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสิชลตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุในการรวมกลุ่ม
ทำกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพในด้านต่าง ๆ 

สมาชิกชมรมผู้สูงอายเุทศบาลตำบลสิชล จำนวน ๒๐๐ 
คน 

15 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษาและสังคม 

อุดหนุนสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลสิชล เพื่อส่งเสริมกระบวนการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

ตัวแทนชุมชน ต่างๆ ในเขตเทศบาล จำนวน ๖๐ คน 

16 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษาและสังคม 

โครงการจดังานประเพณลีอยกระทง เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามให้คงอยู่สืบไป 

จัดงานประเพณลีอยกระทงมีประชาชนเข้าร่วมงานไม่
น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน 

17 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษาและสังคม 

โครงการจดังานประเพณีวันปีใหม ่ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามให้คงอยู่สืบไป 

จัดงานประเพณีวันข้ึนปีใหม่ มีประชาชนมาร่วมงานไม่
น้อยกว่า ๕๐๐ คน 

18 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษาและสังคม 

โครงการจดักิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา (วันเข้าพรรษา) เพื่ออนุรักษ์และสืบสานการจัดกจิกรรมทาง
ศาสนา 

 

 

จัดงานวันสำคญัและกจิกรรมของศาสนาต่าง ๆ โดยมี
เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกศาสนาเข้าร่วมกิจกรรม 

19 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษาและสังคม 

อุดหนุนอำเภอสิชล ตามโครงการจัดงานประเพณี
มาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาต ุ

เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นใหเ้จริญรุ่งเรือง
สืบไป 

จัดขบวนแห่ผ้าขึ้นธาตุจากสนามหน้าเมืองถึงวัดพระ
มหาธาตุวรมหาวิหาร 
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ลำดับ ยุทธศาสตร ์ โครงการ ผลที่ได้รับจริงหรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมายที่
ประชาชนไดร้ับ 

เป้าหมายทีไ่ด้จริงหรือได้ผลจริง(ผลผลิตของโครงการ) 

20 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษาและสังคม 

อุดหนุนอำเภอสิชล ตามโครงการจัดงานสืบงานประเพณี 
- แห่หมฺรับเดือนสิบ 

เพื่อส่งเสริมการอนรุักษ์ประเพณีซึง่เป็น
เอกลักษณ์ของชาวจังหวัดนครศรธีรรมราชให้คง
อยู่สืบไป 

จัดขบวนแห่ผ้า ประกอบ ด้วยรถหมฺรับ ขบวนแห่จาก
สนามหน้าเมืองถึงวัดพระมหาธาตวุรมหาวิหาร 

21 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษาและสังคม 

อุดหนุนอำเภอสิชล ตามโครงการจัดงานประเพณีชักพระ
อำเภอ สิชล 

เพื่อฟ้ืนฟู ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นอันดี
งามของ อำเภอสิชลให้คงอยู่สืบไป 

จัดพิธีสมโภชเรือพนมพระ การประกวดเรือพนมพระ 
ขบวนแห ่การประกวดอาหารพื้นบ้าน การแข่งขันกีฬา
พื้นบ้าน ฯลฯ 

22 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษาและสังคม 

อุดหนุนวัดประทุมทายการามตามโครงการสืบสานงาน
ประเพณีชักพระ 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น จัดส่งเรือพระเข้าร่วมงานประเพณชัีกพระอำเภอสิชล 

23 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษาและสังคม 

อุดหนุนวัดวิเวก รัตนธัชมุนตีามโครงการสืบสานประเพณี
ชักพระ 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น จัดส่งเรือพระเข้าร่วมงานประเพณชัีกพระอำเภอสิชล 

24 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษาและสังคม 

จ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพผู้ป่วยเอดส ์ จ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้ป่วยเอดส์ทีม่ีฐานะยากจนและมี
คุณสมบัติตามระเบียบฯ กำหนด 

25 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษาและสังคม 

จ่ายเบี้ยยังชีพผูสู้งอาย ุ เพื่อเสรมิสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้สูงอาย ุ จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผูสู้งอายุท่ีมีสิทธิตามคณุสมบตัิที่
ระเบียบฯ กำหนด 

26 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษาและสังคม 

 

จ่ายเบี้ยยังชีพ คนพิการ เพื่อเสรมิสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คน
พิการหรือทุพพลภาพ 

 

 

 

จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพท่ีมีสิทธิ
ตามคณุสมบัติที่ระเบียบฯกำหนด 
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ลำดับ ยุทธศาสตร ์ โครงการ ผลที่ได้รับจริงหรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมายที่
ประชาชนไดร้ับ 

เป้าหมายทีไ่ด้จริงหรือได้ผลจริง(ผลผลิตของโครงการ) 

27 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษาและสังคม 

จ่ายเงินสมทบกองทุนสวสัดิการชุมชนเทศบาลตำบลสิชล เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะทั้งดา้น
สังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคณุภาพชีวิต
เด็ก สตรี คนชรา และผูด้้อยโอกาส 

ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐบาล 
สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน จ่ายเงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

28 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

อุดหนุนโครงการตามแนวทางพระราชดำริและสิ่งแวดล้อม
ด้านสาธารณสุข 

เพื่อพัฒนาศักยภาพในการดูแลและแก้ไขปัญหา
และดำเนินงานด้านสาธารณสุขตามพระราชดำร ิ

อุดหนุนเงินให้กับชุมชนชุมชนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ๑๐ 
ชุมชน ในเขตเทศบาล 

29 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

โครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา้ให้กับสุนัข
และแมว 

ฉีดวัคซีนและทำหมันใหสุ้นัขและแมว จำนวน ๑,๐๐๐ 
ตัว 

30 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกจิกรรมการให้
การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยา เสพติดใน
สถานศึกษา 

อบรมให้กับนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ของ
โรงเรียนในเขตเทศบาลทั้ง ๒ โรงเรียน 

31 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคมุการแพรร่ะบาดของ
โรคไขเ้ลือดออก 

เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคไข้เลือดออก 

ประชาชนในเขตเทศบาล 

32 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

โครงการอบรม เพิ่มศักยภาพและ ทัศนศึกษาดูงาน อสม. 
เทศบาลตำบลสิชล 

เพื่อพัฒนา อสม.ให้มีความรู้ ความเข้าใจใน
บทบาทการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสุขภาพใน
ชุมชน เพิ่มพูน ความรู้ ทักษะ ทางด้านวิชาการ 

อบรมให้ความรู้ เพิ่มศักยภาพและทัศนศึกษา ดูงานแก่ 
อสม.ทุกคนเขตเทศบาล 

33 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมต้าน     
ยาเสพตดิ 

เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีความรู้
เรื่องยาเสพติดช่วยต่อต้านยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

 

เด็ก เยาวชน และประชาชน จำนวน ๑,๐๐๐ คน 
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ลำดับ ยุทธศาสตร ์ โครงการ ผลที่ได้รับจริงหรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมายที่
ประชาชนไดร้ับ 

เป้าหมายทีไ่ด้จริงหรือได้ผลจริง(ผลผลิตของโครงการ) 

34 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สาธารณสุขและ  
สิ่งแวดล้อม  

โครงการกำจดัขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กำจัดขยะมลูฝอยในเขตเทศบาลฯ เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าธรรมเนียมในการกำจัดขยะมลูฝอย
ให้กับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

35 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

โครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่ออบรมให้ความรู้ ให้มีอาสาสมคัรพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม สร้างพื้นที่สีเขยีวในชุมชนและ
สวนสาธารณะ 

ชุมชนในเขตเทศบาลสวนสาธารณะในเขต 

36 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์ ลดภาวะโลกร้อน เพื่อเผยแพรค่วามรู้และสร้างความตื่นตัวร่วมมือ
กันเพ่ือและช่วยกันแก้ไขปญัหาภาวะโลกร้อน 

เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป จำนวน ๑๐๐ คน 

37 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การเมืองและการบริหาร 

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการปฏบิัติงานด้านพัสดุและ
ทรัพย์สิน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานด้านพัสดุ
และทรัพยส์ินเป็นไปด้วยความถูกต้องและ
รวดเร็ว 

เพิ่มบุคลากรเพื่อปฏิบตัิงาน จำนวน ๑ คน -การ
ปฏิบัติงานด้านพสัดุและทรัพยส์ินมีความรวดเร็วและ
ถูกต้อง 

38 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การเมืองและการบริหาร 

โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างรวมทั้ง
ประชาชนไดม้ีความรู้ ความเข้าใจในด้านต่าง ๆ 
เพื่อเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบตัิงานร่วมกัน 

 

อบรมให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 

39 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การเมืองและการบริหาร 

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการปฏบิัติงานด้านการจดัเก็บ
รายได ้

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานด้านการ
จัดเก็บรายได้เป็นไปด้วยความถูกต้องและ
รวดเร็ว 

 

เพิ่มบุคลากรเพื่อปฏิบตัิงาน จำนวน ๒ คน -การ
ปฏิบัติงานด้านจดัเก็บรายได้มีความรวดเร็วและถูกต้อง 
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ลำดับ ยุทธศาสตร ์ โครงการ ผลที่ได้รับจริงหรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมายที่
ประชาชนไดร้ับ 

เป้าหมายทีไ่ด้จริงหรือได้ผลจริง(ผลผลิตของโครงการ) 

40 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การเมืองและการบริหาร 

อุดหนุน อบต.ทุ่งปรังตามโครงการบริหารจัดการศูนย์
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
อ.สิชล 

เพื่ออุดหนุน อบต.ทุ่งปรังตามโครงการบริหาร
จัดการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ.สิชล 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการบริหารจดัการศูนย์
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.
สิชล 

41 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การเมืองและการบริหาร 

โครงการฝึกอบรมป้องกันภยัเบื้องต้นเกี่ยวกับภยัพิบัต ิ เพื่อเป็นการป้องกันและเตรียมความพร้อมเมื่อ
เกิดภัยพิบตัิและสามารถปฏบิัติและแก้ไขปัญหา
ได้อย่างทันท่วงท ี

จัดอบรมให้กับเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานราชการ สถาน
ประกอบการเอกชน และประชาชนท่ัวไป 

42 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การเมืองและการบริหาร 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล เพื่อป้องกันและลดอุบตัิเหตุในช่วงเทศกาล อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนท่ีใช้รถใช้ถนน
ในช่วงเทศกาล 

43 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การเมืองและการบริหาร 

โครงการฝึกอบรม เพิม่ศักยภาพและ ทัศนศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการชุมชน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพให้คณะกรรมการชุมชน
เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเองและชุมชนโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและจดัให้มี
การทัศนศึกษาดูงานเรื่องที่จำเป็น – เพื่อสร้าง
ประสบการณ์ตรงและนำผลไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชน 

จัดประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ทัศนศึกษา ดูงาน 
คณะกรรมการชุมชนร่วมกับคณะ ผู้บริหารและเจ้า 
หน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๕๐ คน 

44 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การเมืองและการบริหาร 

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้พิการ และ 
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาศกัยภาพ ผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาสในชุมชนเทศบาลตำบลสิ
ชลให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

จัดฝึกอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงานให้กับ ผู้พิการ 
และผูด้้อยโอกาส 

45 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การเมืองและการบริหาร 

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอาย ุ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาศกัยภาพ 
ผู้สูงอาย ุในชุมชนเทศบาลตำบล สิชลให้มี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

จัดฝึกอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงานให้กับ 
ผู้สูงอาย ุ
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ลำดับ ยุทธศาสตร ์ โครงการ ผลที่ได้รับจริงหรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมายที่
ประชาชนไดร้ับ 

เป้าหมายทีไ่ด้จริงหรือได้ผลจริง(ผลผลิตของโครงการ) 

46 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การเมืองและการบริหาร 

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตร ี เพื่อฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพสตร ี กลุ่มสตรีในเขตเทศบาลทั้ง ๑๐ ชุมชน จำนวน ๕๐ คน 
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1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนนิงาน 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. การคมนาคมขนส่ง มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยทันสมัย และได้มาตรฐาน        

ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ได้สะดวก 
2. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการข้ันพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 
3. บ้านเมืองน่าอยู่และสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีผังเมืองที่ด ีเพ่ือส่งเสริม 

สนับสนุนการพัฒนาเมือง 
 

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว   
1. ประชาชนมีงานทำ มีอาชีพ และมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ 
2. พัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและความต้องการของตลาด สนับสนุนการ 

ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าการผลิตสินค้าและบริการ 
3. ฟ้ืนฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก 

 

ด้านการพัฒนาการศึกษาและสังคม 
1. ประชาชน/เยาวชนมีความรู้มีคุณธรรมจริยธรรมดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข 
2. ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาติและของท้องถิ่น ดำรงอยู่สืบทอดตลอดไป 
3. ประชาชนได้รับสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่วถึงเป็นธรรม 

 

ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1. ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขโดยทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
2. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงระบบสุขภาพที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นและปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ

ลดลง 
3. ประชาชนมีสำนึกดีและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
4.  บ้านเมืองน่าอยู่ปราศจากมลภาวะ และสิ่งปฏิกูล ตลอดจนมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม 

 

ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
1. เทศบาลตำบลสิชลมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานและสามารถตอบ 

สนองต่อความต้องการของประชาชนได้ 
2. ประชาชนมีจิตสำนึกท่ีดีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
3. การบริหารด้านการเงิน – การคลัง และการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล มีประสิทธิภาพ 
4. ประชาชนได้รับบริการที่ดีมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว    
5. ประชาชนได้รับการดูแลรักษาความปลอดภัยด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6. บุคลากรในองค์กรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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1.5 ปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข 
  1. ประชาชนไม่เห็นความสำคัญของการรวมกลุ่มอาชีพ ทำให้การส่งเสริมอาชีพไม่ประสบ
ผลสำเร็จ 

2. โครงสร้างพื ้นฐานหลายอย่าง ยังต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานอื ่นทำให้การ
ดำเนินการด้านต่าง ๆ เป็นไปด้วยความล่าช้า เช่น การขยายแนวเขตไฟฟ้า การขยายแนวเขตประปา 

 3. สภาพพื้นที่ในเขตเทศบาลมีพื้นที่ว่างเปล่าไม่ก่อให้เกิดรายได้เป็นจำนวนมากซึ่งส่งผล
กระทบต่อรายได้ของเทศบาล 

4. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของเทศบาล 
5. การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนมีเฉพาะบางกลุ่ม 
6. รัฐบาลเก็บภาษีอากรได้น้อย ทำให้เงินอุดหนุนที่จัดสรรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ลดน้อยลง  ซึ่งส่งผลให้เทศบาลตำบลสิชลได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือบริหารกิจการเทศบาลได้น้อยลง 
7. ประชากรแฝงเพิ่มขึ้น ทำให้การวางแผนและพัฒนาเป็นไปด้วยความยากลำบาก 
8. ค่าจ้างแรงงานคนไทยกับคนต่างด้าวแตกต่างกันมาก 
9. คนบางกลุ่มขาดจริยธรรมคุณธรรมมีวิถีชีวิตแบบต่างคนต่างอยู่ไม่เสียสละเพื่อส่วนรวม

และขาดระเบียบวินัย 
10. ปัญหายาเสพติดในชุมชนนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ 
11. ปัญหาการเล่นการพนัน 
 13. ปัญหาค่าครองชีพสูงและปัญหาความยากจนของประชาชน 
14. สภาพภูมิประเทศง่ายต่อการเกิดอุทกภัยและภัยธรรมชาติอื ่น  ๆ ส่งผลกระทบต่อ

โครงสร้างพื้นฐาน ชำรุดเสื่อมโทรมเร็วกว่าปกติ 
15. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานต้องใช้งบประมาณสูง ต้องได้รับการสนับสนุนเงิน

อุดหนุนจากส่วนกลาง 
       16. งบประมาณในแต่ละปีมีจำกัด ทำให้การพัฒนาไม่สามารถสนองตอบต่อความต้องการ

ของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

แนวทางแก้ไขปัญหา  
ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของเทศบาลสิชลนั้นต้องอาศัยความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน   

ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ที่จะต้องประสานความร่วมมือและบูรณาการเพื่อที่จะแก้ปัญหาได้อย่าง
สมบูรณ์ โดยเฉพาะในปัจจุบัน อำเภอสิชลและจังหวัดนครศรีธรรมราช มีการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในด้าน
การท่องเที่ยวทีดี มีศักยภาพที่ต้อนรับนักท่องเทียวได้เป็นจำนวนมาก จึงควรใช้โอกาสนี้ส่งเสริมการท่องเที่ ยว
เชิงอนุรักษ์และยั่งยืนเพื่อส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน 
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2. แนวทางในการติดตามและประเมินผลปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
2.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา      

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน 
3. ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย 
(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
(8) แผนงาน 5 คะแนน 
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน 

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลสิชล  20   
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15   
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      65   
 3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลสิชล       10   
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด       10   
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10   
 3.4 วิสัยทัศน์       5   
 3.5 กลยุทธ์        5   
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5   
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5   
 3.8 แผนงาน       5   
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5   
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5   

รวมคะแนน  100   
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2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล

โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประกอบด้วย 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
4. ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน 
5. โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 
(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 
(2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำๆไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน 
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12  5 คะแนน                                                                                                
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน  
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ 
มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  5  คะแนน 
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
(11) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน 
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเตม็ 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10   
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10   
3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10   
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10   
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60   
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5   
 5.2 กำหนดวัตถุประสงคส์อดคลอ้งกับโครงการ 5   
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู ่การตั้ ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5   

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5   
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5   

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5   
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด  5   
 5.8 โครงการแก ้ไขป ัญหาความยากจนหร ือการเสร ิมสร ้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5   

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   5   
 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5   
 5.11 มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่

คาดว่าจะได้รับ 
5   

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5   
รวมคะแนน  100   
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  2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผล  การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และความสำเร็จของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาท้องถิ ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไปตาม
เป้าหมายการพัฒนาทีสอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด   
  การติดตาม (Monitoring) การติดตามนั้น จะทำให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องในการติดตามได้ เช่น Gant 
Chart ที่จะทำให้หน่วยงานสามารถ ติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีมีการดำเนินการช่ว งใด 
ตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือไม่ แผนดำเนินงานก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามผลการ
ดำเนินงาน   
  การประเมินผล ( Evaluation ) การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำเป็นต้องมีเกณฑ์
มาตรฐาน ( Standard criteria ) และตัวชี้วัด ( indicators ) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความ
ชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญ ใน 2 ระดับ คือเกณฑ์การ
ประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการและพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบทั้งจุดเด่น หรือจุดด้อย ของงาน/
โครงการอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไขงาน/โครงการนั้น เพ่ือการดำเนินการต่อไปหรือยุติการ
ดำเนินงานโครงการนั้น วิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ
โดยกำหนดรูปแบบแผนที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรม /โครงการ
อยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลการดำเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ว่างไว้
หรือไม่ โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบระหว่างการดำเนินการกิจกรรมตามแผนงาน /โครงการในขณะที่ทำ
การประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้ง
ไว้  
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้     
  ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นร่วมประชุมเพ่ือ
กำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประ เมินผลโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น ดังนี้     
   1.1 การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธ ีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา อาจกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้   
    1. ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์  แผน และกลยุทธ์ที่กำหนด  
    2. ความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อการดำเนินกิจกรรมของหนหน่วยงาน  
    3. ความก้าวหน้ากิจกรรมที ่กำหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล 
(Monitoring)  
    4. ประสิทธิภาพ  เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากร
ที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ  
    5. ประสิทธิผล เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ  
    6. ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการทำ 
กิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดข้ึนจากกิจกรรม  
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    7.  การประ เม ิ นผลกระทบเป ็นการศ ึ กษาผลท ี ่ ไ ด ้ ร ั บ รวมยอด   
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจนำแนวทางทั้งหมดที่กำหนดมาใช้หรืออาจ
เลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถ 
ประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับ 
คณะกรรมการฯ จะพิจารณา 
    1.2 การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลอาจกำหนด
แนวทาง ดังนี้   
    1. การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ  
    2. การประเมินผลโครงการ  
    3. การประเมินผลกระทบ    
  ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้
ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น   

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและ
ประเมินผล โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตาม
และประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ   

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู ้บริหารท้องถิ ่นเสนอต่อสภาท้องถิ ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง   

ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะใน รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
 

2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล           
   ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กำหนด เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้    
   1. การใช้แบบสอบถาม  
   2. การสัมภาษณ์มีแบบสอบถาม  
   3. การสังเกต หรือการสนทนากลุ่ม 

2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล      
  แบบท่ี 1   
  เรื่องที่  1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบ
ประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  เรื่องท่ี 2 แบบประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  เรื่องท่ี 3 แบบประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
แบบประเมินทั้ง 3 เรื่อง จะทำการประเมินหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นแล้ว 
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  แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกป ี
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ส่วนที่ 3  
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
     1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสิชล  

 
 
 

 ลำ
ดับ 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลสิชล  20 18.22 91.1 
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 13 86.67 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      65 54.33 83.58 
 3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลสิชล       10 8.67 86.7 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในเขตจังหวัด

นครศรีธรรมราช       
10 8.56 85.6 

 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 8.33 83.3 
 3.4 วิสัยทัศน์       5 4.44 88.8 
 3.5 กลยุทธ์        5 4.22 84.4 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 4.22 84.4 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 4.11 82.2 
 3.8 แผนงาน       5 4.11 82.8 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 4 80 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 3.67 73.4 

รวมคะแนน  100 85.56 85.56 
 
   
 ๑.พบว่าประเด็น ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลสิชล ได้คะแนนสูงสุด 18.22 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.1  ของคะแนนเต็ม และคิดเป็นร้อยละ 21.29 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
  ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล  เพราะประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลสิชล
ซึงประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ การเมือง/การปกครอง สภาพทางสังคม ระบบบริการพื้นฐาน 
ระบบเศรษฐกิจ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ การสำรวจและการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบวิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น 
โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลสิชล  เป็นข้อมูลที่สำคัญ
และจำเป็นซึ่งจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินตามกลยุทธ์ขององค์กรที่เหมาะสมต่อไป  
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 2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2.1 สรุปผลการให้คะแนนโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบล สิชลเป็นดังนี้ 
   

 
   
 1.พบว่าประเด็น โครงการพัฒนา ได้คะแนนสูงสุด 54 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90  ของคะแนน
เต็ม และคิดเป็นร้อยละ 64.29 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
 ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากความชัดเจนของชื่อโครงการมีกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง 
กับโครงการ  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  โครงการมี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  โครงการมีความสอดคล้อง
กับ Thailand    
    

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่
ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 8.22 82.2 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 8.44 84.4 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 8.33 83.3 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 8.78 87.8 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 54.00 90 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 5 100 
    5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 5 100 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง  

(5) 4.78 95.6 

    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) 4 80 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ   

(5) 4.11 82.2 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 4 80 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (5) 4.44 88.8 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  

(5) 4.11 82.2 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   (5) 4.78 95.6 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 4.89 97.8 
    5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

(5) 4.56 91.2 

    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) 4.33 86.6 
รวมคะแนน 100 84 84 
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๕.  สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
   การสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–๒๕๖๕ (พ.ศ. ๒๕๖3) ที่อยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ โอนตั้งจ่ายใหม ่มีรายละเอียดดังนี้  

  
โครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการ งบประมาณตามเทศบัญญัติ 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน - -  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 2 1,530,000.00  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและสังคม 31 28,210,200.00  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 12 1,790,000.00  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 26 2,895,000.00  

รวม 71 34,425,200.00  
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2, 1%

31, 22%

12, 9%

26, 18%

71, 50%

โครงการทีบ่รรจุอยูใ่นเทศบญัญตังิบประมาณงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

รวม
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โครงการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการที่
ได้รับการอนุมัติ 

งบประมาณอนุมัติ 

จำนวนโครงการที่ 
ลงนามในสัญญา/

เบิกจ่าย 

งบประมาณลงนามใน
สัญญา/เบิกจ่าย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 14 12,267,300  5 2,870,000 

รวม 14 12,267,300 5 2,870,000 
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โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตำบลสิชล ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และมีการเบิกจ่าย มีดังนี ้
 
 

การเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 
 

ยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการ 
ก่อหนี้ผูกพัน 

การก่อหนี้ผูกพัน/ จำนวนโครงการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ ลงนามในสัญญา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 0  0  0  0  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 1 29,792 1 29,792 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและสังคม 24 22,152,526.00 24 22,152,526.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 9 1,322,953 9 1,322,953 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 10 1,249,661 10 1,249,661 

รวม 44 24,754,932 44 24,754,932 
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1, 1%

24, 27%

9, 10%

10, 12%

44, 50%

การเบกิจา่ยงบประมาณตามเทศบญัญตังิบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

รวม
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โครงการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่  

 
ลำดับ ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เบิกจ่าย/กันเงิน หน่วยงานรับผิดชอบ 

1 โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

ก่อสร้างอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 2 ช้ัน ความสูงรวม 
5.10 เมตร พร้อมครุภณัฑส์ำนักงาน 

1,500,000 กันเงิน 
สำนักปลัดเทศบาล 

2 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติดตั้งเครื่องปั๊มน้ำเทศบาลสิชล 

ขุดเจาะบ่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 
40 เมตร พร้อมตดิตั้งเครื่องปั๊มนำ้ (ซัมเมอรส์) ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 2 นิ้ว 3 แรง จำนวน 1 เครื่อง 

250,000 กันเงิน 
สำนักปลัดเทศบาล 

3 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 
บีทียู 

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู 
จำนวน 1 เครื่อง 34,800      34,000  สำนักปลัดเทศบาล 

4 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 44,000 
บีทียู 

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 44,000 บีทียู 
จำนวน 1 เครื่อง 53,300      52,000  

สำนักปลัดเทศบาล 
5 ม้านั่งโครงเหล็ก เพื่อจัดหาม้านั่งโครงเหล็กพ้ืนนั่งเป็นไม้เนื้อแข็ง  ขนาด

กว้าง0.29 เมตร ยาว 2.40 เมตร สูง 0.45 เมตร 
จำนวน 40 ตัว 

100,000 กันเงิน 
สำนักปลัดเทศบาล 

6 รถบรรทุก(ดเีซล) เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่่ำกว่า 2,400 ซี
ซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวตัต์ 
แบบดับเบิล้แค็บ จำนวน 1 คัน 

854,000 กันเงิน 

กองคลัง 

7 ชุดเครื่องเสยีงเคลื่อนที ่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง 
15 นิ้ว ตูล้ำโพง 15 นิ้ว MP3/USB/SD CAED ไมคล์อย 
VHF 2 อัน แบตเตอรี่แห้ง ชาร์ตไฟได้ในตัว/ใช้งานได้ 3-5 
ช่ัวโมง จำนวน 1 ชุด 

12,000      12,000  

กองการศึกษา 
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โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ลำดับ ชื่อโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ งบประมาณ เบิกจ่าย 

1 
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.29-001 ถนนศุภโยคพัฒนา 
หมู่ที่ 1,5 กองช่าง 2,420,000 

 
2,420,000.00  

2 

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.29-002 ถนนวัฒนกิจ หมู่ที่ 
1,5 

กองช่าง 5,135,000 ก่อหนี้ผุกพัน 

3 
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.29-007 ถนนขอจิตตเ์มตต์ 
หมู่ที่ 3 กองช่าง 1,200,000 ก่อหนี้ผุกพัน 

รวม 8,755,000   
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ส่วนที่ 4  
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 
๔.๑  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
      ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผย
ข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ   ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.๒๕61 ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่ 
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัด ทำ
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนเก้าเอ็นพียูเก้าจึงขอประกาศผลการดำเนินงานการ
จัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานรวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ใน
รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ 
เทศบาลตำบลสิชลดังนี้ 

 
1.  วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลสิชล 

 “เทศบาลตำบลสิชล คนมีค ุณภาพชีว ิตท ี ่ด ี  เศรษฐกิจท ี ่ เข ้มแข ็ง สภาพภูม ิท ัศน ์ท ี ่สวยงาม                             
สิ่งแวดล้อมสมดุลดี มีวัฒนธรรมประเพณีท่ียั่งยืน” 

๒.  พันธกิจการพัฒนาเทศบาลตำบลสิชล 
1. ก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของ

ประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง และเศรษฐกิจของเทศบาล 
2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ประชาชน 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เยาวชน ดูแลสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ รวมถึงผู้ด้อยโอกาส

ในสังคม 
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกัน ควบคุมโรคและสาธารณสุขชุมชน 
6. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั ่งยืนและเป็นแหล่งท่องเที่ยวของ

ท้องถิ่นท่ีสวยงาม 
7. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตลอดจนความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน 
8. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ชุมชน และประชาชน เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลที่ยั่งยืน 
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๓. จุดมั่งหมายเพื่อการพัฒนา   
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. การคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยทันสมัย และได้มาตรฐานตลอดจนสามารถ

เชื่อมโยงไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ได้สะดวก 
2. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการข้ันพ้ืนฐานที่มีประสิทธิภาพทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 
3. บ้านเมืองน่าอยู่และสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย  และมีผังเมืองที่ดี  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการ

พัฒนาเมือง 
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
1. ประชาชนมีงานทำ มีอาชีพ และมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ 
2. พัฒนาอาชีพท่ีสอดคล้องกับบริบทของชุมชนและความต้องการของตลาด สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าการผลิตสินค้าและบริการ 
3. ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก 
ด้านการพัฒนาการศึกษาและสังคม 
1. ประชาชน/เยาวชนมีความรู้มีคุณธรรมจริยธรรมดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข 
2. ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาติและของท้องถิ่น ดำรงอยู่สืบทอดตลอดไป 
3. ประชาชนได้รับสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่วถึงเป็นธรรม 
ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1. ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขโดยทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
2. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงระบบสุขภาพที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้นและปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพลดลง 
3. ประชาชนมีสำนึกดีและมีส่วนร่วมใสการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. บ้านเมืองน่าอยู่ปราศจากมลภาวะ และสิ่งปฏิกูล ตลอดจนมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม 
ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
1. เทศบาลตำบลสิชลมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานและสามารถตอบสนองต่อ

ความต้องการของประชาชนได้ 
2. ประชาชนมีจิตสำนึกท่ีดีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
3. การบริหารด้านการเงิน-การคลัง  และการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลมีประสิทธิภาพ 
4. ประชาชนได้รับบริการที่ดีมีประสิทธิภาพ  สะดวก  รวดเร็ว 
5. ประชาชนได้รับการดูแลรักษาความปลอดภัยด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6. บุคลากรในองค์กรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
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๕. นโยบายของผู้บริหารเทศบาลตำบลสิชล 
นายกเทศมนตรีตำบลสิชล ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยมีสาระสำคัญที่จะยึดถือเป็นแนวทาง

ปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนเป็นสำคัญ ดังต่อไปนี้ 

1. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- พัฒนาและขยายเขตไฟฟ้าน้ำประปาให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน   
- ก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ บำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ   
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดสร้างสะพานปลาสาธารณะเพ่ือใช้เป็นที่ข้ึนสินค้าสำหรับผู้ประกอบ

อาชีพประมง 
- จัดระบบผังเมืองให้สอดคล้องและรองรับการขยายตัวของเมืองอย่างเหมาะสม 

2. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษาและกีฬา 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาลตามภารกิจและอำนาจหน้าที ่ของ

เทศบาล   
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศโดยการ

อบรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ 
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเป็นคนมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นการเสริมสร้างวินัย

ให้เป็นคนดีมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
- ส่งเสริมให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมี

สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสร้างความรักความสามัคคี 
- พัฒนาและปรับปรุงสนามกีฬา สถานที่ออกกำลังกายให้เหมาะสมและท่ัวถึง 

3. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม 
- ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัยและการจัดการสุขภาวะภาคประชาชน โดยผ่านกลุ่มอาสาสมัคร

สาธารณสุขเทศบาลตำบลสิชล เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีโดยถ้วนหน้า   
- ส่งเสริมให้มีการคุ้มครองผู้บริโภค โดยการตรวจสอบแนะนำ ผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหารให้มี

การผลิตการจำหน่ายอาหารให้เป็นไปตามหลักสุขาภิบาล มีความสะอาด ปลอดภัย ราคายุติธรรม ไม่เอาเปรียบ
ผู้บริโภค   

- รณรงค์ส่งเสริมให้มีการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาล โดยขอความ
ร่วมมือจากประชาชนทุกหลังคาเรือน เพ่ือพัฒนาจัดระเบียบบริเวณหน้าบ้านของตนเองให้น่าอยู่ น่ามอง เพื่อให้
เทศบาลตำบลสิชลเป็นเมืองสะอาด น่าอยู่อย่างยั่งยืน   

- จัดให้มีเบี้ยยังชีพสำหรับ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์  อย่างทั่วถึง และให้การ สงเคราะห์เด็กสตรี
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้รับสวัสดิการให้มากข้ึน   

- ส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน โดยเผยแพร่ความรู้เกี ่ยวกับโรคเอดส์และยาเสพติดโดยการจัด
สถานที่และกิจกรรมให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย แข่งขันกีฬา เพ่ือให้มีสุขภาพและพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
ห่างไกลจากยาเสพติด   
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- พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์บรมราชชนนีสวนสาธารณะพรุกง ให้มี
ความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย เพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่พักผ่อนหย่อนใจและสันทนาการของชาวสิชล 

- ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ)  ของเทศบาลตำบลสิชล เพ่ือเป็นการช่วยเหลือพ่ีน้อง
ประชาชนที่มีปัญหาทางด้านการเงิน โดยไม่ต้องไปกู้เงินนอกระบบ  

- อนุรักษ์และสืบสานศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือให้เด็กเยาวชนและประชาชน
ได้ซึมซับรับวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่และดำรงไว้ตลอดไป 

4. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยเพิ่มประสิทธิภาพ  ในการจัดการขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล โดยการจัดให้มีถังขยะรองรับขยะบริเวณริมถนนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสะดวกในการเก็บขน 
และจัดเก็บขยะมูลฝอยไม่ให้ตกค้างอย่างเป็นระบบและทั่วถึงทุกชุมชน   

- รณรงค์ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกสาธารณะให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนในด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้ความรู้
กับชุมชนและจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะ เช่น การคัดแยกขยะ ขยะรีไซเคิล 
ฯลฯ เพ่ือสะดวกในการจัดเก็บและทำลาย 

-  พัฒนาพื้นที่บริเวณแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลโดยเฉพาะ สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และชายหาด
สวนสมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี  โดยการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สี เขียวและรักษาความสะอาด
และจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพ่ือให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของชาวสิชล   

-  ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในเขตเทศบาล ไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูสภาพแม่น้ำ ลำคลอง คูน้ำ  รางระบายน้ำ       
ท่อระบายน้ำ การปลูกและตัดแต่งต้นไม้ริมถนนและที่สาธารณะต่างๆ 

5. นโยบายด้านเศรษฐกิจ การเมืองและการบริหาร 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การจัดทำแผนชุมชน การจัดทำแผนพัฒนา

เทศบาล การจัดทำงบประมาณ การดำเนินการในกิจการที่เป็นสาธารณะต่อส่วนรวม โดยเน้นหลัก ความคุ้มค่า 
โปร่งใส เป็นธรรมและการตรวจสอบได ้

- พัฒนาเทศบาลตำบลสิชลให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล มีหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและเป็น
หน่วยบริการสังคมที่ดี มีมาตรฐาน  

- ส่งเสริมการศึกษาสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับแก่ สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง   

- ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชนในกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์
ของชุมชนและส่วนรวม 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพตามความเหมาะสมและความต้องการ 
เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้นส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากลุ่มอาชีพต่าง  ๆ ตามภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นและตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

- ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลให้มีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยว
เข้ามาใช้บริการใช้จ่ายเงิน เพ่ือให้เม็ดเงินหมุนเวียนในเขตเทศบาล   



69 
 

- ติดตั้งกล้องวงจรปิด ตามจุดเสี่ยงในชุมชนต่าง ๆ เพื่อสอดส่องดูแลความปลอดภัยของประชาชนและ
เพ่ือใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาจราจรอย่างมีประสิทธิภาพ        

เทศบาลตำบลสิชลได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561 - 2565) 
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน  เช่น การจัด
เวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ เพ่ือรับฟัง
ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ต่อไป  

เทศบาลตำบลสิชลได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เมื ่อ วันที ่ 14  เดือน  
มิถุนายน พ.ศ. 2562  โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561 - 2565) 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังต่อไปนี้ 
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   ผลการดำเนินการตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณการจัดทำงบประมาณ 
ผู้บริหารเทศบาลตำบลสิชล ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 โดยมีโครงการได้รับการอนุมัติงบประมาณ

ดังนี้  
โครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จำนวน 71 โครงการ งบประมาณ 34,425,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.14 ของจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. 2561 - 2565) ในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งมีจำนวน 109 โครงการ 
มีการเบิกจ่ายโครงการตามเทศบัญญัติจำนวน 44  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 61.97 ของโครงการตามเทศบัญญัติรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 งบประม าณเบิกจ่าย 

24,754,932 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.91 ของงบประมาณท่ีได้รับการอนุมัติในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 
โครงการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 14 โครงการ งบประมาณ 12,267,300 บาท  
มีการลงนามสัญญา/เบิกจ่ายโครงการใช้จ่ายเงินสะสมจำนวน 5 โครงการ งบประมาณ 2,870,000 บาท 
การโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 7 รายการ งบประมาณ 2,804,100 บาท 
มีการเบิกจ่ายรายการตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 98,000 บาท  
โดยสามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้    

  
โครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการ งบประมาณตามเทศบัญญัติ 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน - -  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 2 1,530,000.00  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและสังคม 31 28,210,200.00  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 12 1,790,000.00  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 26 2,895,000.00  

รวม 71 34,425,200.00  
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โครงการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี พ.ศ. 2563 
ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการที่
ได้รับการอนุมัติ 

งบประมาณอนุมัติ 

จำนวนโครงการที่ 
ลงนามในสัญญา/

เบิกจ่าย 

งบประมาณลงนามใน
สัญญา/เบิกจ่าย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 14 12,267,300  5 2,870,000 

รวม 14 12,267,300 5 2,870,000 
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การเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 
 

ยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการ 
ก่อหนี้ผูกพัน 

การก่อหนี้ผูกพัน/ จำนวนโครงการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ ลงนามในสัญญา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 0  0  0  0  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 1 29,792 1 29,792 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและสังคม 24 22,152,526.00 24 22,152,526.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 9 1,322,953 9 1,322,953 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 10 1,249,661 10 1,249,661 

รวม 44 24,754,932 44 24,754,932 
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3. ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. การคมนาคมขนส่ง มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยทันสมัย และได้มาตรฐาน        
ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ได้สะดวก 

2. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการข้ันพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 
3. บ้านเมืองน่าอยู่และสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีผังเมืองที่ด ีเพ่ือส่งเสริม 

สนับสนุนการพัฒนาเมือง 
 

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว   
1. ประชาชนมีงานทำ มีอาชีพ และมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ 
2. พัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและความต้องการของตลาด สนับสนุนการ 

ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าการผลิตสินค้าและบริการ 
3. ฟ้ืนฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก 

 

ด้านการพัฒนาการศึกษาและสังคม 
1. ประชาชน/เยาวชนมีความรู้มีคุณธรรมจริยธรรมดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข 
2. ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาติและของท้องถิ่น ดำรงอยู่สืบทอดตลอดไป 
3. ประชาชนได้รับสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่วถึงเป็นธรรม 

 

ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1. ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขโดยทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
2. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงระบบสุขภาพที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นและปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ

ลดลง 
3. ประชาชนมีสำนึกดีและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
4.  บ้านเมืองน่าอยู่ปราศจากมลภาวะ และสิ่งปฏิกูล ตลอดจนมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม 

 

ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
1. เทศบาลตำบลสิชลมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานและสามารถตอบ 

สนองต่อความต้องการของประชาชนได้ 
2. ประชาชนมีจิตสำนึกท่ีดีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
3. การบริหารด้านการเงิน – การคลัง และการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล มีประสิทธิภาพ 
4. ประชาชนได้รับบริการที่ดีมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว    
5. ประชาชนได้รับการดูแลรักษาความปลอดภัยด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6. บุคลากรในองค์กรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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2. ข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลสิชล เป็นไปด้วยความถูกต้อง
และบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ควรมี
การปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิ์ภาพและประสิทธิ์ผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลสิชล คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสิชลควรมีเสนอการกำหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการ
ติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกที่หลากหลาย 

2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นควรมีการนำผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และพัฒนา 
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนา
ศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง  สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที ่มี
ประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
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