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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ.2548 และแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน ขอ 29 (1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน
เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกป

1 เรื่องกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
1.1 ติดตามการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานของเทศบาลนครระยอง ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 กําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนดําเนินงาน เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม
ตลอดจนไดกําหนดปฏิทินการทํางานตลอดระยะเวลาตามปงบประมาณ วามีการดําเนินการเสร็จสิ้นตามระยะเวลาท่ี
ไดกําหนดไวหรือไม รอบแรก (ตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561) แลวรายงานใหคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลฯ เพ่ือพิจารณา

1.2 ติดตามโครงการท่ีไดกันเงิน และขยายเวลาการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
วามีการดําเนินการเสร็จสิ้นตามระยะเวลาท่ีไดกําหนดไวหรือไม รอบแรก (ตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม
2561) แลวรายงานใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ เพ่ือพิจารณา

1.3 ติดตามและประเมินผลโครงการ ท่ีตั้งงบประมาณเกิน 50,000.00 บาท ข้ึนไป  และรายงาน
ในรอบเดือนตุลาคม 2561 พรอมแบบติดตามและประเมินผลโครงการ (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลฯ ครั้งท่ี 2/2560 เม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม 2560)

2 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
2.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง ประจําปงบประมาณ

พ.ศ.2561 รอบแรก (ตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561)
สรุป จํานวนโครงการและงบประมาณ  รอบแรก (ตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561 )

ยุทธศาสตร โครงการ งบประมาณ คาใชสอย คาครุภณัฑ คาท่ีดินและสิ่งกอสราง
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

1 37 159,387,000.00 3 26,500,000.00 34 132,887,000.00
3 1 80,000.00 1 80,000.00
4 75 22,210,200.00 12 11,750,000.00 53 5,313,200.00 10 5,147,000.00
6 1 100,000.00 1 100,000.00
7 7 1,492,500.00 7 1,492,500.00
8 143 80,117,104.00 13 41,777,204.00 125 33,306,900.00 5 5,033,000.00

รวม 264 263,386,804.00 37 81,699,704.00 178 38,620,100.00 49 143,067,000.00
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สรุป รายงานผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานโครงการและงบประมาณ  รอบแรก
(ตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561 )

ยุทธศาสตร โครงการ งบประมาณ คาใชสอย คาครุภณัฑ คาท่ีดินและสิ่งกอสราง
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

1 8 18,519,228.30 8 18,519,228.30
3 1 35,395.00 1 35,395.00
4 56 12,068,569.00 12 10,472,675.00 44 1,595,894.00
6 1 96,490.00 1 96,490.00
7 4 1,011,646.00 4 1,011,646.00
8 93 33,421,541.30 11 20,693,242.00 82 12,728,299.30

รวม 163 65,152,869.60 29 32,309,448.00 126 14,324,193.30 8 18,519,228.30
ยกเลิก 3 รายการ
ยุทธศาสตร 1 = 1 รายการ 4,600,000 บาท (คาท่ีดินและสิ่งกอสราง)
ยุทธศาสตร 4 = 3 รายการแยกเปน (คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 1 รายการ= 1,700,000 คาครุภัณฑ 2 รายการ= 27,300.-บาท

สรุปคิดเปนรอยละของความสําเร็จ
แยกตามยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรท่ี 1 มีโครงการที่ติดตาม จํานวน 37 โครงการ มีการดําเนินการเบิกจายเปนไปตามแผนดําเนนิงาน

จํานวน 8 โครงการ คิดเปนรอยละ 21.62 ของโครงการ มีงบประมาณที่ตั้ง = 159,387,000.00 บาท
มีการดําเนินการเบิกจายเปนไปตามแผนดาํเนนิงาน= 18,519,228.30 บาท คิดเปนรอยละ 11
ของเงินงบประมาณ

ยุทธศาสตรท่ี 3 มีโครงการที่ติดตาม จํานวน 1 โครงการ มีการดําเนินการเบิกจายเปนไปตามแผนดําเนนิงาน
จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 ของโครงการ มีงบประมาณทีต่ั้ง = 80,000.00 บาท
มีการดําเนินการเบิกจายเปนไปตามแผนดําเนินงาน= 35,395.00 บาท คิดเปนรอยละ 44.24
ของเงินงบประมาณ

ยุทธศาสตรท่ี 4 มีโครงการที่ติดตาม จํานวน 75 โครงการ มีการดําเนินการเบิกจายเปนไปตามแผนดําเนนิงาน
จํานวน 56 โครงการ คิดเปนรอยละ 74.67 ของโครงการ
มีงบประมาณที่ตัง้ = 22,210,200.00 บาท มีการดําเนนิการเบิกจายเปนไปตามแผนดาํเนินงาน
= 12,068,569.00 บาท คิดเปนรอยละ 54.34 ของเงินงบประมาณ

ยุทธศาสตรท่ี 6 มีโครงการที่ติดตาม จํานวน 1 โครงการ มีการดําเนินการเบิกจายเปนไปตามแผนดําเนนิงาน
จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 ของโครงการ
มีงบประมาณที่ตัง้ = 100,000.00 บาท มีการดําเนินการเบิกจายเปนไปตามแผนดําเนนิงาน
= 96,490.00 บาท คิดเปนรอยละ 96.49 ของเงินงบประมาณ
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ยุทธศาสตรท่ี 7 มีโครงการที่ติดตาม จํานวน 7 โครงการ มีการดําเนินการเบิกจายเปนไปตามแผนดําเนนิงาน
จํานวน 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 57.14 ของโครงการ
มีงบประมาณที่ตัง้ = 1,492,500.00 บาท มีการดําเนนิการเบิกจายเปนไปตามแผนดําเนินงาน
= 1,011,646.00 บาท คิดเปนรอยละ 67.78 ของเงินงบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ 8 มีโครงการที่ตดิตาม จํานวน 143 โครงการ มกีารดําเนินการเบิกจายเปนไปตามแผนดาํเนินงาน
จํานวน 93 โครงการ คิดเปนรอยละ 65.03 ของโครงการ มีงบประมาณที่ตัง้ = 80,117,104.00 บาท
มีการดําเนินการเบิกจายเปนไปตามแผนดําเนนิงาน= 33,421,541.30 บาท คิดเปนรอยละ 41.72
ของเงินงบประมาณ

อธิบายตามตาราง
จํานวนโครงการรอบรายไตรมาสที่ 1 และ 2 = 264 โครงการ มีการดําเนินการเบิกจาย = 163 โครงการ
คิดเปนรอยละ 61.74 ของจํานวนโครงการ
จํานวนเงนิงบประมาณรอบรายไตรมาสที่ 1และ2 = 263,386,804.00 บาท    มีการดาํเนนิการเบกิจายเงนิงบประมาณ
=  65,152,869.60บาท     คิดเปนรอยละ 24.74 ของเงนิงบประมาณ

แยกเปนหมวด
- คาใชสอย

จํานวนโครงการ = 37 โครงการ มีการดําเนินการเบิกจาย จาํนวน 29 โครงการ คิดเปนรอยละ 78.38 ของโครงการ
จํานวนเงินงบประมาณ = 81,699,704.00 บาท  มีการดําเนนิการเบิกจายเงินงบประมาณ = 32,309,448.00 บาท
คิดเปนรอยละ 39.55 ของเงินงบประมาณ
- คาครุภัณฑ
จํานวนโครงการ = 178 โครงการ  มีการดําเนินการเบิกจาย จํานวน 126 โครงการ  คิดเปนรอยละ 70.79 ของโครงการ
จํานวนเงินงบประมาณ = 38,620,100.00 บาท  มีการดําเนนิการเบิกจายเงินงบประมาณ = 14,324,193..30 บาท
คิดเปนรอยละ 49.18 ของเงินงบประมาณ

- คาท่ีดินและสิ่งกอสราง
จํานวนโครงการ = 49 โครงการ  มีการดําเนินการเบิกจาย จํานวน 8 โครงการ  คิดเปนรอยละ 16.33 ของโครงการ
จํานวนเงินงบประมาณ = 143,067,000.00 บาท  มีการดําเนินการเบิกจายเงินงบประมาณ = 18,519,228.30 บาท

คิดเปนรอยละ 12.94 ของเงินงบประมาณ
- โครงการยกเลิก จํานวน 4 รายการ คิดเปนรอยละ 1.51 งบประมาณ 6,327,300.00 บาท คิดเปนรอยละ 2.40
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2.2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลความสําเร็จของโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
นครระยอง รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายละเอียดแนบทาย)
ยุทธศาสตรการพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง รอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ไดมีการกําหนดใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และแนวทางการพัฒนา โดยแบงยุทธศาสตร เปน 3 ดาน ไดแก

ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา แผนพัฒนา ดําเนินการและเบิกจาย

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

ยุทธศาสตรท่ี 1

ประชาชนเทศบาล
นครระยอง  มีสุขภาพ
อนามัยที่ดี

สงเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรคในประชาชน
ทุกกลุมวัย

34 1,831,768.00 34 1,563,900.75

สงเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรคในศูนยเด็ก
เล็ก ผูสูงอายุ ผูพิการ

4 179,538.00 4 167,169.00

สงเสริมโภชนาการและ
อาหารปลอดภัย

4 78,620.00 4 72,970.00

ยุทธศาสตรท่ี 2 การ
พัฒนาภาคีเครือขายให
เอ้ือตอสุขภาวะท่ีดีของ
ชุมชนนครระยอง

- ไมมี -

ยุทธศาสตรท่ี 3 การ
พัฒนากองทุนหลักประกัน
สุขภาพ เทศบาลนคร
ระยองใหไดมาตรฐาน

พัฒนาศักยภาพ
คณะอนุกรรมการ/
คณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ

1 337,100.00 1 282,991.00

พัฒนาระบบติดตามและ
ประเมินผลกองทุน
หลักประกันสุขภาพ

1 80,250.00 1 65,319.00

รวมท้ังสิ้น 44 2,507,276.00 44 2,143,439.75
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สรุป
- ปงบประมาณ พ. ศ. 2560 เทศบาลนครระยองไดรับการสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม  จํานวน 44 โครงการ
งบประมาณ 2,507,276.00 บาท

- และไดมีการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม จํานวน 44 โครงการ  คิดเปนรอยละ 100 ของโครงการ/กิจกรรม
เบิกจายเงินงบประมาณ 2,143,439.75 บาท คิดเปนรอยละ 85.49 ของเงินงบประมาณ
ประหยัดเงินงบประมาณไดเปนเงิน 363,836.25 บาท  คิดเปนรอยละ 14.51

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. ทุกครั้งท่ีมีการประชุมขอใหฝายเลขานุการแนบคําสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
นครระยอง และคําสั่งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยองดวยทุกครั้งท่ีมีการ
ประชุม
2. ทุกครั้งท่ีประชุมขอใหฝายเลขานุการแนบรายงานประชุมครั้งท่ีผานมาดวยทุกครั้งท่ีมีการจัดประชุม
3. ผลจากการติดตามและประเมินผล  ไดสะทอนผลการดําเนินงานวามีบางยุทธศาสตรยังไมไดรับการตอบสนองจึง
ไมบรรลุวิสัยทัศนท่ีเทศบาลกําหนด เชน นครสีเขียว และรุงเรือง แตไมมีโครงการเก่ียวกับการปลูกตนไม และรักษา
สิ่งแวดลอม รวมท้ังความรุงเรืองก็ไมมีโครงการสงเสริมอาชีพและการขายตลาดจําหนายสินคา ฯลฯ ขอใหนําเสนอ
ผูบริหารเทศบาลเพ่ือโปรดทราบ และนําไปพิจารณา มอบหมายหนวยงานท่ีรับผิดชอบจัดทําโครงการท่ีตอบสนอง
ตอยุทธศาสตรดังกลาว เพ่ือใหเทศบาลสามารถบรรลุวิสัยทัศนตอไป



รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง รอบแรก หนา 8

รูปภาพประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง
รอบแรก วันพฤหัสบดีท่ี 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.


