
   
 

 
ประกาศเทศบาลต าบลทําผา 

เรื่อง  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทําผา  ( พ.ศ. 2561 -2565 )  
     *********************** 
 

  ตามท่ีเทศบาลต าบลทําผา ได๎ประกาศใช๎แผนพัฒนาของเทศบาลต าบลทําผา ( พ.ศ. 2561 -
2565 ) ไปแล๎วนั้น  บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นได๎ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล พ.ศ. 2564  เสร็จเรียบร๎อยแล๎ว 
 

  เพื่อปฏิบัติให๎เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาองค๑กร 
ปกครองสํวนท๎องถิ่น   พ.ศ.  ๒๕๔๘   (แก๎ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี  3  พ.ศ. 2561 ) ข๎อ 12 และข๎อ 13   รายงาน
ผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตํอผ๎ูบริหารท๎องถิ่น  เพื่อให๎ผ๎ูบริหารท๎องถิ่น
เสนอตํอสภาท๎องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น  พร๎อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให๎ประชาชนในท๎องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห๎าวันนับแตํวันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกลําวและต๎องปิดประกาศไว๎เป็นระยะเวลาไมํน๎อยกวําสามสิบวันโดยอยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 
 
  จึงประกาศให๎ทราบโดยท่ัวกัน 
 
    ประกาศ   ณ   วันท่ี   30    เดือนธันวาคม   พ.ศ. ๒๕64 
 
 
                                                                  
 
              (นายสมยศ   สาปค า) 
                    นายกเทศมนตรีต าบลทําผา 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  

พ.ศ. 2548 แก๎ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 ข๎อ29 (3) และข๎อ 30 (5)  และตามหนังสือส่ังการของ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว 3867 ลงวันท่ี  6  กรกฎาคม  2564  เรื่อง  แนวทางการด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ให๎ด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น อยําง
น๎อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให๎คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
รายงานผลและเสนอความเห็นท่ีได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นตํอผ๎ูบริหารท๎องถิ่น เพื่อให๎
ผ๎ูบริหารท๎องถิ่นเสนอตํอสภาท๎องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น ท้ังนี้สภาท๎องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา
ท๎องถิ่นสามารถประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาได๎ตามความเหมาะสม โดยในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท๎องถิ่นรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให๎เทศบาลน าแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ท่ี
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาติดตามและประเมินผล ซึ่งผลการวิเคราะห๑การติดตามและประเมินผล 
สรุปได๎ดังนี้ 
 
1.ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย ได๎สํงเสริมให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีบทบาท และ อ านาจ
หน๎าท่ี มีอิสระในการบริหารจัดการท๎องถิ่นของตนเอง ดังเห็นได๎จากพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ถึงท่ีแก๎ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 ถึงท่ีแก๎ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 ซึ่งสํงผลให๎องค๑กร ปกครองสํวน
ท๎องถิ่น มีบทบาทและอ านาจหน๎าท่ีตําง ๆ เพิ่มมากขึ้น ท้ังในด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน ด๎านงาน สํงเสริมคุณภาพชีวิต 
ด๎านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร๎อย   ด๎านการวางแผน   การสํงเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม การทํองเท่ียว การบริหารจัดการ การอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล๎อม ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถิ่นอยํางไรก็ดี แม๎วําองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจะมีอ านาจหน๎าท่ีเพิ่มมากขึ้น แตํองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นสํวนใหญํ ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด ท้ังทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ๑ ดังนั้น 
เพื่อให๎ การด าเนินงานขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปรํงใส 
และเกิดประโยชน๑สูงสุดแกํท๎องถิ่นของตน “แผนพัฒนาท๎องถิ่น” เป็นเครื่องมือท่ีส าคัญประการหนึ่งท่ีจะท าให๎ 
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น สามารถด าเนินงานได๎ตามเปูาหมายท่ีวางไว๎ จึงจ าเป็นต๎องมีการก าหนดแผนให๎ สามารถ
ตอบสนองตํอการท างาน เพื่อพัฒนาท๎องถิ่นและบํงช้ีความส าเร็จของแผนได๎ด๎วย 
  ด๎วยเหตุท่ีการวางแผนมีความส าคัญ  5  ประการคือ (1) เป็นการลดความไมํแนํนอนและปัญหา 
ความยุํงยากซับซ๎อนท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต   (2)  เกิดการยอมรับแนวความคิดใหมํๆ  เข๎ามาในองค๑กร  (3) ท าให๎การ
ด าเนินการขององค๑กรบรรลุเปูาหมายท่ีปรารถนา  (4) เป็นการลดความสูญเปลําของหนํวยงานท่ีซ้ าซ๎อน      และ 
(5)  ท าให๎เกิดความชัดเจนในการด าเนินงาน ดังนั้นการวางแผนจึงกํอให๎เกิดประโยชน๑ ดังนี้คือ ท าให๎การด าเนินงาน
บรรลุจุดมุํงหมาย เป็นการประหยัด ลดความไมํแนํนอน ใช๎เป็นเกณฑ๑ในการควบคุม สํงเสริมให๎เกิดนวัตกรรมและการ
สร๎างสรรค๑ พัฒนาแรงจูงใจ พัฒนาการแขํงขัน  และท าให๎เกิดการประสานงานท่ีดี  ดังนั้น การวางแผนจึงเป็น “การ
พิจารณาก าหนดแนวทางปฏิบัติงานให๎บรรลุเปูาหมาย เป็นการคาดการณ๑ส่ิงท่ียังไมํเกิดขึ้น ฉะนั้น การวางแผนคือ 
ความพยายามท่ีเป็นระบบ เพื่อตัดสินใจเลือก แนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดส าหรับอนาคต เพื่อให๎องค๑กรบรรลุผลท่ี
ปรารถนา” และแม๎วําองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท๎องถิ่นที่ดีเทําไรก็ตาม   แตํหากไมํสามารถบํงช้ีถึง
ผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้นได๎ ก็ไมํสามารถท่ีจะบํงบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท๎องถิ่นได๎ “ระบบติดตาม” จึงเป็น 
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เครื่องมือส าคัญท่ีชํวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงานรวมถึง “ระบบประเมินผล” ท่ีคอยเป็นตัวบํงช้ีวํา 
ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเปูาหมายหรือไมํ อยํางไร เพื่อน าข๎อมูลดังกลําวมาใช๎ในการปรับปรุง 
แก๎ไข ขยายขอบเขต หรือแม๎แตํยุติการด าเนินงาน 
  เทศบาลต าบลทําผา จึงให๎ความส าคัญในการติดตามและประเมินผล ท่ีจะน าไปใช๎เป็น เครื่องมือใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน เพื่อทราบความก๎าวหน๎าและผลการ ด าเนินงานวําบรรลุวัตถุประสงค๑ท่ี
ก าหนดไว๎หรือไมํ ด าเนินการได๎ตามเปูาหมายท่ีก าหนดไว๎หรือไมํ ท าให๎ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได๎อยําง
เป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะท าให๎ทราบถึงจุ ดแข็ง  (strengths) จุดอํอน (weaknesses) โอกาส 
(opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) สามารถตอบสนองตํอปัญหา และความต๎องการของ ประชาชนใน
ท๎องถิ่นมากน๎อยเพียงใด และน ามาพัฒนา แก๎ไขปัญหาสนองตอบความต๎องการ ของประชาชนในท๎องถิ่นได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล ตลอดจนการน าข๎อเสนอแนะท่ีได๎รับทราบ มาท าการปรับปรุงแผนพัฒนาท๎องถิ่นให๎
สอดคล๎องกับปัญหาและความต๎องการของประชาชนในระยะตํอไป กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  
สอดคล๎องกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 
ถึงท่ีแก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข๎อ 29 ก าหนดให๎คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท๎องถิ่นมีอ านาจหน๎าท่ีในการ ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผน เมื่อแล๎วเสร็จให๎ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตํอ ผ๎ูบริหารท๎องถิ่นเพื่อให๎ผ๎ูบริหารท๎องถิ่นเสนอตํอสภาท๎องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น พร๎อมท้ัง ประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให๎ประชาชนในท๎องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห๎าวั น นับแตํวัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลําวและต๎องปิดประกาศไว๎เป็นระยะเวลาไมํน๎อยกวําสามสิบวัน  โดยอยํางน๎อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นเป็นการติดตามและ
ประเมินผลความสอดคล๎อง และความส าเร็จของแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและการติดตาม
และประเมินผล โครงการพัฒนาท่ีองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎ด าเนินการตามแผนด าเนินงานวําเป็นไปตาม
เปูาหมายการ พัฒนาท่ีสอดคล๎องกับพันธกิจซึ่งสามารถน าไปสํูการบรรลุวิสัยทัศน๑ท่ีองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ก าหนดหรือไมํ และโครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลระดับใด 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นมุํงค๎นหาแผนงาน โครงการท่ีได๎ด าเนินการไปแล๎ววําส่ิงใด
ควรด าเนินการตํอไปตามวัตถุประสงค๑ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวํางด าเนินการตามโครงการเพื่อการ
พัฒนาท๎องนั้นวํามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเปูาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการ
พัฒนาท๎องถิ่นที่ไมํได๎ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได๎ก าหนดเป็นวัตถุประสงค๑ได๎ดังนี้ 
  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท๎องถิ่นของเทศบาลซึ่งจะชํวยตอบสนองภารกิจตาม
อ านาจหน๎าท่ีของหนํวยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานให๎ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
  2. เพื่อให๎ทราบความก๎าวหน๎าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายท่ีก าหนดไว๎ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท๎องถิ่นตามภารกิจท่ีได๎ก าหนดไว๎ 
  3. เพื่อเป็นข๎อมูลส าหรับเรํงรัด ปรับปรุง แก๎ไข ข๎อบกพรํองของการด าเนินงานโครงการ  การ
ยกเลิกโครงการท่ีไมํเหมาะสมหรือหมดความจ าเป็น 
  4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช๎จํายงบประมาณของเทศบาล 
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  5. เพื่อสร๎างความรับผิดชอบของผ๎ูบริหารท๎องถิ่น  ปลัดเทศบาล ผ๎ูอ านวยการกองทุกระดับของ
เทศบาลท่ีจะต๎องผลักดันให๎การด าเนินการตามแผนงาน โครงการตําง ๆ  เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค๑กับให๎เกิดประโยชน๑กับผ๎ูมีสํวนได๎เสีย ผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎อง ประชาชนในต าบลทําผาหรือสังคมสํวนรวม
มากท่ีสุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดร๎อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝุายตําง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561ข๎อ 29 ก าหนดวํา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น มีอ านาจหน๎าท่ี ดังนี้(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(2) ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา (3)รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตํ อ
ผ๎ูบริหารท๎องถิ่นเพื่อให๎ผ๎ูบริหารท๎องถิ่นเสนอตํอสภาท๎องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นพร๎อมท้ังประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให๎ประชาชนในท๎องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห๎าวันนับแตํวันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกลําวและต๎องปิดประกาศไว๎เป็นระยะเวลาไมํน๎อยกวําสามสิบวันโดยอยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี(4) แตํงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อชํวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 

ขั้นตอนที ่1 
แตํงต้ังคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค๑กรปกครอง

สํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งแก๎ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 ข๎อ 28 ให๎ผ๎ูบริหารท๎องถิ่นแตํงต้ังคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด๎วยตัวแทนจากภาคสํวนตําง ๆ คือ 

1. สมาชิกสภาท๎องถิ่น ท่ีสภาท๎องถิ่นคัดเลือกจ านวน 3 คน 
2. ผ๎ูแทนประชาคมท๎องถิ่น ท่ีประชาคมท๎องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน 
3. ผ๎ูแทนหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องท่ีผ๎ูบริหารท๎องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน 
4. หัวหน๎าสํวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวน 2 คน 
5. ผ๎ูทรงคุณวุฒิท่ีผ๎ูบริหารท๎องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน 
โดยให๎คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน๎าท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนท า

หน๎าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ 
กรรมการตามข๎อ ๒๘ ให๎มีวาระอยูํในต าแหนํงคราวละส่ีปีและอาจได๎รับการคัดเลือกอีกได๎ 
ขั้นตอนที ่๒ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งแก๎ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิน่ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข๎อ ๒๙ (๑) 

ขั้นตอนที ่๓ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๘ ข๎อ 
๒๙ (๒) 
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ขั้นตอนที ่๔ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น  ซึ่งได้จากการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น         
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก๎ไขเพิ่มเติม       
โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561   
ข๎อ 29 (๓) 

ขั้นตอนที ่๕ 
ผ๎ูบริหารท๎องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตํอสภาท๎องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น  

พร๎อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให๎ประชาชนในท๎องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห๎า
วันนับแตํวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลําวและต๎องปิดประกาศไว๎เป็นระยะเวลาไมํน๎อยกวําสามสิบวันโดย
อยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก๎ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  ข๎อ 30 (5) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวางแผนพัฒนา 

การน าแผนไปสูก่ารปฏบิตั ิ

 

ทบทวน 
ปรบัปรุงแกไ้ข 

 

สํวนราชการด าเนินการประเมิน
ตนเองตามแบบประเมิน 

รวบรวมข๎อมูล/ตรวจสอบความถูกต๎อง 
ประมวลผลข๎อมูลและจัดท าสรุป 

รายงานผลการติดตามฯ 

เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท๎องถิ่นฯ 

พิจารณาให๎ความเห็นชอบ 

รายงานผลพร๎อมข๎อเสนอแนะของ 
กรรมการฯ เสนอผ๎ูบริหารท๎องถิ่น 

สภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น 

- ประกาศให๎ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไมํน๎อยกวํา 30 วัน 
- เผยแพรํตามส่ือตําง ๆ เชํน บอร๑ดประชาสัมพันธ๑ เว็บไซต๑ 
  ศูนย๑ข๎อมูลขําวสารตําง ๆ โดยอยํางน๎อยปีละครั้งภายใน 
  เดือนธันวาคมของทุกปี 
- แจ๎งทุกสํวนราชการและหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องทราบ 

แผนภาพข้ันตอนการติดตามและประเมนิผล 
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4. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา ท๎องถิ่น 

โดยการก าหนดรูปแบบท่ีจะใช๎ในการติดตามและประเมินผลเพื่อตรวจสอบวําการด าเนินกิจกรรมตาม โครงการอยูํ
ภายใต๎ระยะเวลาและงบประมาณท่ีก าหนดไว๎หรือไมํ และผลของการด าเนินโครงการบรรลุ วัตถุประสงค๑ท่ีได๎วางไว๎
หรือไมํ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใช๎แบบรายงาน 3 แบบ และเครื่องมือ ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล 2 
แบบ ตามรูปแบบท่ีกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นก าหนดเป็นแนวทางไว๎  ดังนี ้

แบบติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลทําผา 
1. แบบติดตามผลการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นแบบประเมินตนเอง เพื่อประเมินผล 

การด าเนินงานตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2564 ของเทศบาลต าบลทําผา ภายใต๎แผนพัฒนาท๎องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) และท่ีแก๎ไข เพิ่มเติม  
          2 แบบประเมินผลโครงการ เป็นแบบประเมินผลโครงการท่ี หนํวยงานเจ๎าของโครงการต๎องท าการสรุป 
ผลโครงการหลังจากท่ีได๎ด าเนินงานตามโครงการเสร็จส้ินแล๎วหรือ สรุปผลโครงการหลังจากส้ินปีงบประมาณ  
(เดือนกันยายนของทุกปี) 

แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร๑ 
          เป็นการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร๑ที่ก าหนด มีระยะเวลาในการ ด าเนินงานหลังจาก
ส้ินปีงบประมาณ (ปีละครั้ง) โดยใช๎ เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูล 2 แบบ ได๎แกํ  แบบประเมินความพึงพอใจ 
ตํอผลการด าเนินงานของเทศบาล ในภาพรวม และ แบบประเมินความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานของเทศบาล
ในแตํละยุทธศาสตร๑ น าผลท่ีได๎จากแบบดังกลําว มาสรุป ดังนี้ 
          สํวนท่ี 1 ข๎อมูลท่ัวไป ได๎แกํ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพหลัก  
          สํวนท่ี 2 ความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม และ แตํละยุทธศาสตร๑ โดยมี 
ประเด็นความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลทําผา ดังนี้ 

1. มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในโครงการ / กิจกรรม 
2. มีการประชาสัมพันธ๑ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูลของโครงการ / กิจกรรม 
3. มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตํอสาธารณะ 
5. การเปิดโอกาสให๎ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสํูการแก๎ไขปัญหาของประชาชนในท๎องถิ่น 
8. ประโยชน๑ท่ีประชาชนได๎รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
 โดยก าหนดคะแนนความพึงพอใจ ตํอผลการด าเนินงานในแตํละยุทธศาสตร๑ ดังนี้ 
1 หมายถึง น๎อยท่ีสุด 2 หมายถึง น๎อย    3 หมายถึง ปานกลาง 
4 หมายถึง มาก           5 หมายถึง มากท่ีสุด 

          สํวนท่ี 3 ข๎อคิดเห็น ข๎อเสนอแนะเพิ่มเติม หรือปัญหาความต๎องการอื่นๆ เป็นแบบสอบถามปลายเปิด 
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   เกณฑ๑การประเมินผล 
           1) เกณฑ๑การประเมินผลของระดับความพึงพอใจ แบํงออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

คําคะแนนระดับความพึงพอใจ 
1 น๎อยท่ีสุด 
2 น๎อย 
3 ปานกลาง 
4 มาก 
5 มากท่ีสุด 

สามารถแปลความหมายของระดับความพึงพอใจ คิดเป็น คําเฉล่ีย (Average Mean) คะแนนได๎ดังนี้  
คําเฉล่ียระหวําง 1.00 – 1.80 หมายถึง ความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานระดับน๎อยที่สุด  
คําเฉล่ียระหวําง 1.81 – 2.60 หมายถึง ความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงาน ระดับน๎อย  
คําเฉล่ียระหวําง 2.61 – 3.40 หมายถึง ความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงาน ระดับปานกลาง  
คําเฉล่ียระหวําง 3.41 – 4.20 หมายถึง ความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงาน ระดับมาก  
คําเฉล่ียระหวําง 4.21 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงาน ระดับมากท่ีสุด 

2) เกณฑ๑การประเมินผล คิดเป็นร๎อยละ (Percentage) ดังนี ้
ต้ังแตํร๎อยละ 50 ลงมา หมายถึง ควรปรับปรุง 
มากกวําร๎อยละ 50 แตํไมํเกินร๎อยละ 60 หมายถึง นําพอใจ 
มากกวําร๎อยละ 60 แตํไมํเกินร๎อยละ 70 หมายถึง ดี 
มากกวําร๎อยละ 70 ข้ึนไป หมายถึง ดีมาก 
และ ใช๎เกณฑ๑การประเมิน ตามแบบประเมินประสิทธิภาพขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (LPA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ด๎านท่ี 1 การบริหารจัดการ ข๎อ 2. องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น มีการน าโครงการ 
การบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะมาจัดท าเป็นงบประมาณรายจําย 
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การจัดเก็บข๎อมูล 
1)  จัดเก็บข๎อมูลจากการด าเนินการของเทศบาลต าบลทําผาในการจัดท าโครงการพัฒนาในปีงบประมาณ  
     พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2564) 
2)  จัดเก็บข๎อมูลจากการท าแบบประเมินผลความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานของเทศบาล 
3) การด าเนินการตามภารกิจของสํวน/กอง/ฝุาย และหนํวยงานราชการอื่น ๆ ท่ีได๎ปรากฏตามโครงการพัฒนา 
    ในห๎วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ถึงท่ีแก๎ไขเพิ่มเติม  
    เปล่ียนแปลง 
2) กลํุมประชากรตัวอยําง ท่ีอาศัยอยูํในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลทําผา จ านวน 200 คน (หมูํบ๎านละ 25 คน) 
การวิเคราะห๑ข๎อมูล 

การวิเคราะห๑ข๎อมูลจากการท าแบบประเมินผลความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล     
ทําผาเป็นการน าข๎อมูลท่ีได๎มาด าเนินการตรวจสอบความเรียบร๎อย แล๎วน ามาลงรหัสคอมพิวเตอร๑เพื่อประมวลผล
โดยโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร๑ โดยใช๎สถิติเชิงพรรณนา ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล เป็นการหา
คําสถิติพื้นฐาน โดยวัดเป็นจ านวน (Number) ร๎อยละ (Percentage) และคําเฉล่ีย (Average Mean) 
 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลมีประโยชนท่ีส าคัญคือ การน าไปใช๎แก๎ไขปัญหาตํางๆระหวํางด าเนินโครงการ รองลงมา
คือน าไปใช๎ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นในอนาคต ประโยชน๑ตําง ๆ แยกเป็น หัวข๎อได๎ ดังนี้ 
1. ได๎ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ๑ตําง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นและการด าเนินการ ตามโครงการ 
ซึ่งจะท าให๎วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน 
2. ได๎ทราบถึงข๎อดี ข๎อเสีย ข๎อบกพรํองตําง ๆ ตลอดจนปัจจัยท่ีท าให๎แผนพัฒนาท๎องถิ่นและการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนาท๎องถิ่นมีปญัหาท าให๎สามารถแก๎ไขได๎ทุกจุดตรงเปูาหมายอยํางทันทํวงทีท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
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3. ชํวยให๎การใช๎ทรัพยากรตําง ๆ เกิดความประหยัด ค๎ุมคําไมํเสียประโยชน๑ ประหยัดเวลา งบประมาณ และ
ทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท๎องถิ่น 
4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห๑ข๎อมูลตําง ๆ ท่ีเกี่ยวกับรายละเอียด ความต๎องการ สภาพปัญหาตําง ๆ ท่ีจะ
น าไปจัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท๎องถิ่น เพื่อน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข๎อมูลท่ีเป็นจริง ท าให๎ได๎รับความ 
เช่ือถือและการยอมรับจากประชาชน ผ๎ูมีสํวนได๎เสีย หนํวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค๑กรตําง ๆ 
5. กระต๎ุนให๎ผ๎ูปฏิบัติงานและผ๎ูเกี่ยวข๎องกับการพัฒนาท๎องถิ่นการจัดท าโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความ
ส านึกตํอหน๎าท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือร๎นในการแก๎ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข๎อมูลให๎เป็น
ปัจจุบันเสมอ 
6. การวินิจฉัย ส่ังการ ผ๎ูบริหารท๎องถิ่น ปลัด  ผ๎ูบริหารระดับส านัก/กอง/ฝุายตําง ๆ ของ เทศบาลต าบลทําผา 
สามารถวินิจฉัย ส่ังการได๎อยํางถูกต๎อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท๎องถิ่นให๎สอดคล๎อง กับสภาพความ
เป็นจริงและตามอ านาจหน๎าท่ี นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการตําง ๆส าหรับการปรับปรุง แก๎ไขและปูองกัน
ความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นได๎ 
7.  ท าให๎ภารกิจตําง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลต าบลทําผาแตํละคน แตํละส านัก/กอง/ฝุายตําง ๆ มีความ
สอดคล๎องกันประสานการท างานให๎เป็นองค๑รวมของหนํวยงาน ท าให๎เปูาหมายของเทศบาล เกิดความส าเร็จตาม
เปูาหมายหลัก มีความสอดคล๎องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให๎เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค๑ของโครงการ กิจกรรม งานตําง ๆ 
และประชาชนพึงพอใจเมื่อได๎รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาล 
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ส่วนที่ 2. การติดตามและประเมนิผล 
 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
วิสัยทัศน์ 
“ทําผาเมืองนําอยูํ    เคียงคํูเศรษฐกิจพอเพียง    รุํงเรืองวัฒนธรรม    น าประเพณีท๎องถิ่น    สานศิลป์ 

หมูํบ๎านทํองเทียวเซรามิค 
ยุทธศาสตร์ 

 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1   
การส่งเสริมสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  มีความอยู่ดี  มี
สุข  
 

1. พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผ๎ูพิการ 
   และผ๎ูด๎อยโอกาส 
2. การสํงเสริมการกีฬา 
3. ให๎บริการปูองกันและสํงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
4. การรักษาความสงบเรียบร๎อย/การปูองกันและบรรเทา 
   สาธารณภัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  2   
ส่งเสริมความมั่นคงทางวัฒนธรรมประเพณี   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1.สํงเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิ- 
   ปัญญาท๎องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3   
การเสริมสร้างพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน  
 

1.การสํงเสริมความเข๎มแข็งของชุมชน/สํงเสริมระบบ 
   บริหารกิจการบ๎านเมืองท่ีดี 
2.สํงเสริมการศึกษาให๎แกํประชาชนในเขตเทศบาล 
3.ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช๎และสถานท่ีปฏิบัติงาน 
4. การพัฒนาบุคลากร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  
การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง  

1.การพัฒนาและสํงเสริมอาชีพเพิ่มรายได๎ให๎แกํประชาชน 
2.สํงเสริมแหลํงเงินทุน /การจัดต้ังกองทุน 
3.พัฒนาและสํงเสริมการทํองเท่ียว 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5  
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
 

1.การสร๎างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการ 
   ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม 
2.การอนุรักษ๑ ฟื้นฟู เฝูาระวัง และการปูองกันรักษา 
  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6  
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
 

1.กํอสร๎าง บ ารุงรักษา อาคาร ถนน ทํอ/รางระบายน้ า พนัง 
   ปูองกันตล่ิง ลานกีฬา ลานเอนกประสงค๑  
2.ปรับปรุง / ขยายเขตไฟฟูา / ขยายเขตประปา   พัฒนา 
   สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  
3.สํงเสริม/สนับสนุนงานผังเมือง 
4.กํอสร๎าง บ ารุงรักษาแหลํงน้ า คู คลอง หนอง บึง 
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2. การวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพ 
                                                     

   การติดตามประเมินผลของแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2564) ในเชิงปริมาณ 

 

ยุทธศาสตร๑ 

 จ านวนโครงการ งบประมาณ 
ปรากฏ 

ใน
แผนพัฒนา 

ได๎รับการ
อนุมัติ

งบประมาณ 

ไมํได๎รับการ
อนุมัติ

งบประมาณ 

น าไป 
ปฏิบัติ
จริง 

งบประมาณใน
แผนพัฒนา 

งบประมาณท่ี
ได๎รับ 

การอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
เบิกจํายจริง 

ยุทธศาสตร๑การสํง-
เสริมสังคมให๎เป็น
เมืองนําอยํู มีความ 
อยํูดีมีสุข 

27 20 7 5 15,060,000 14,602,000 13,956,000 

ยุทธศาสตร๑สํงเสริม
ความมั่นคงทาง
วัฒนธรรมประเพณี  
ภูมิปัญญาท๎องถ่ิน 

10 5 5 0 438,000 363,000 0 

ยุทธศาสตร๑การเสริม-
สร๎างพัฒนาความ
เข๎มแข็งของชุมชน 

33 21 12 9 2,526,000 2,178,800 1,338,384 

ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
เศรษฐกิจบนพ้ืนฐาน
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

8 4 4 1 275,000 120,000 50,000 

ยุทธศาสตร๑การอนุ-
รักษ๑ทรัพยากรธรรม-
ชาติและสิ่งแวดล๎อม 

8 3 5 1 890,000 145,000 105,000 

ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
โครงสร๎างพ้ืนฐาน 

44 11 33 9 10,918,500 3,044,500 2,991,500 

รวม 130 64 66 25 30,107,500 20,453,300 18,440,884 
 

สรุป  1. จ านวนโครงการ 
    1.1 ในปี 2564 เทศบาลต าบลทําผา มีโครงการตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ.2564 (ผ.01) 
          จ านวน  130  โครงการ   

1.2  ได๎รับการอนุมัติโครงการ  จ านวน  64  โครงการ คิดเป็นร๎อยละ  49.23 
              1.3  ไมํได๎รับการอนุมัติโครงการ  จ านวน  66  โครงการ คิดเป็นร๎อยละ  50.76 
              1.4  สามารถน าไปปฎิบัติจริง  จ านวน  25  โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 19.23 

2.จ านวนงบประมาณ  
    2.1  งบประมาณตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2564 (ผ.01 ) จ านวน 30,107,500 บาท 
           ได๎รับการอนุมัติงบประมาณ จ านวน 20,453,300 บาท คิดเป็นร๎อยละ  67.93 

2.2  งบประมาณท่ีได๎รับการอนุมัติในเทศบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปี   2564 จ านวน   
           20,453,300 บาท  ด าเนินการเบิกจํายงบประมาณ  จ านวน  18,440,884 บาท 

                     คิดเป็นร๎อยละ   90.16 
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   หมายเหตุ    
1. โครงการในแบบ ผ.02/1 โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ได๎รับการจัดสรร

งบประมาณ  (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  จากกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น   จ านวน 4 โครงการ  เป็นเงิน  
16,568,789  บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 โครงการปรับปรุงถนนด๎วยแอสฟัลท๑ติคคอนกรีต บ๎านศาลาเม็ง ต าบลทําผา  เช่ือม 
บ๎านล าปางกลาง ต าบลปงแสนทอง งบประมาณ จ านวน   694,000  บาท 

1.2 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบํอท้ิงขยะเกํา บ๎านนางแตน  ต าบลทําผา 
ถึงบ๎านแมํฮาม ต าบลเกาะคา งบประมาณ จ านวน  3,350,000  บาท 

1.3 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎านนางแตน  ต าบลทําผา ถึงบ๎านทํุงเจริญ 
ต าบลเกาะคา งบประมาณ จ านวน  6,116,789  บาท 

1.4 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎านนางแตน  ต าบลทําผา ถึงบ๎านแมํฮาม 
ต าบลเกาะคา งบประมาณ จ านวน  6,408,000  บาท 

 
2. การจัดหาครุภัณฑ๑ 
2.1 โครงการในแบบ ผ.03  การจัดหาครุภัณฑ๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิน่จัดหาครุภัณฑ๑ใน

ปีงบประมาณ 2564  งบประมาณ  (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  จากกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น   จ านวน  
1 รายการ จัดซื้อเรือท๎องแบนไฟเบอร๑กลาส  จ านวน  1  ล า เป็นเงิน  80,000  บาท  

2.2 โครงการในแบบ ผ.03  การจัดหาครุภัณฑ๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิน่จัดหาครุภัณฑ๑ใน
ปีงบประมาณ 2564  งบประมาณ  (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)   จากกองทุนพัฒนาไฟฟูา   จัดซื้อกล๎องโทรทัศน๑
วงจรปิด (CCTV) พร๎อมติดต้ังตามโครงการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด  เป็นเงิน  99,490  บาท  

2.3โครงการในแบบ ผ.03  การจัดหาครุภัณฑ๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิน่จัดหาครุภัณฑ๑ใน
ปีงบประมาณ 2564  งบประมาณของเทศบาล  จ านวน 6 รายการ เป็นเงิน  320,500  บาท  
                   1) เครื่องคอมพิวเตอร๑  จ านวน  5  เครื่อง.  งบประมาณ  110,000 บาท 
      2) เครื่องพิมพ๑คอมพิวเตอร๑  จ านวน  1  เครื่อง  งบประมาณ  7,500 บาท 
      3) เครื่องบันทึกเสียง จ านวน   1  เครื่อง  งบประมาณ  4,000 บาท 
      4) รถบรรทุกสามล๎อ(รถซาเล๎ง) จ านวน 2 คัน งบประมาณ  170,000 บาท 
      5) เครื่องวัดอุณหภูมิ จ านวน  2 เครื่อง งบประมาณ 4,000  บาท 
      6) ต๎ูกระจกบานเล่ือน จ านวน  5 ต๎ู  งบประมาณ  25,000  บาท 
   
 
 
 
 
 
 
 



   
 

             -12- 
 

รายละเอียดโครงการ/งบประมาณในปี  2564 
 
ที ่ ยุทธศาสตร๑ / โครงการ งบประมาณ    

ตามแผนฯ 
งบประมาณ      

ที่อนุมัติ 
งบประมาณ         
ที่เบิกจํายจริง 

หมายเหตุ 

 การส่งเสริมสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู ่             
มีความอยู่ดีมีสุข 

    

1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู๎พิการ/ผู๎สงูอายุ 20,000.00 20,000.00            -  
2 โครงการสงํเสริมที่พักอาศัยบ๎านท๎องถ่ินไทย 20,000.00 20,000.00            -  
3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ 100,000.00 100,000.00            -  
4 โครงการแขํงขันกีฬาประชาชน/เยาวชน 10,000.00            -            -  
5 โครงการปั่นจักรยานสร๎างสุข 10,000.00            -            -  
6 โครงการปูองกันโรคติดตํอ/โรคไมํติดตํอ  10,000.00 20,000.00            -  
7 โครงการฝึกอบรมชุดจิตอาสาภัยพิบัติ 10,000.00 20,000.00            -  
8 โครงการตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย 20,000.00 20,000.00   
9 โครงการอบรม อส บริบาลท๎องถ่ิน 10,000.00 20,000.00            -  

10 โครงการจัดต้ังศูนย๑ดูแลสุขภาพผู๎สูงอายุ 20,000.00            -            -  
11 โครงการพัฒนาเด็ก สตรี และครอบครัว 10,000.00 20,000.00            -  
12 โครงการกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน 10,000.00 10,000.00            -  
13 โครงการจํายเงินเบี้ยยังชีพผู๎สงูอายุ 10,900,000.00 11,100,000.00 11,002,700.00  
14 โครงการจํายเงินเบี้ยยังชีพผู๎พิการ 2,950,000.00 2,880,000.00 2,756,600.00  
15 โครงการจํายเงินเบี้ยยังชีพผู๎ปุวยเอดส๑ 120,000.00 102,000.00 96,000.00  
16 โครงการสงเคราะห๑ประชาชนตามอ านาจหน๎าท่ี 20,000.00 20,000.00 61,700.00  
17 โครงการจัดฝึกอบรม/สนับสนุนกิจการ อปพร./

ชรบ./ตบ. 
10,000.00            -            -  

18 โครงการปูองกัน/ลดอุบัติเหตุทางการจราจร 10,000.00            -            -  
19 โครงการปูองกันแก๎ไขปัญหาสาธารณภัย 20,000.00 40,000.00 39,000.00  
20 โครงการฝึกอบรม อส.เครือขํายปูองกันไฟปุา 10,000.00 10,000.00            -  
21 โครงการฝึกอบรมปูองกันและระงับอัคคีภัย 20,000.00 20,000.00            -  
22 โครงการติดต้ังกล๎องวงจรปิด 400,000.00            -            -  
23 โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต๎น 20,000.00 20,000.00            -  
24 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยํา ต๎าน

ภัยมะเร็งเต๎านม 
40,000.00 40,000.00            -  

25 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพฯ 

40,000.00 40,000.00            -  

26 โครงการแก๎ไขปัญหายาเสพติด To be n0.1  
ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนฯ 

80,000.00 80,000.00            -  

27 อุหนุนโครงการพระราชด าริด๎านสาธารณสุข 160,000.00            -            -  
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ที ่ โครงการ งบประมาณ    

ตามแผนฯ 
งบประมาณ      

ที่อนุมัติ 
งบประมาณ         
ที่เบิกจํายจริง 

หมายเหตุ 

 ส่งเสริมความม่ันคงทางวัฒนธรรมประเพณี  
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

    

1 โครงการลานวัดลานธรรมน าใจเป็นสุข 13,000.00            -            -  

2 โครงการธรรมะสร๎างสุข 10,000.00 8,000.00            -  
3 โครงการสรงน้ าพระธาตุวัดดอยน๎อย 100,000.00 110,000.00            -  
4 โครงการลํองสะเปาหมูํเฮาชาวทําผา 170,000.00 140,000.00            -  
5 โครงการร๎อยรวมคนสามวัย สานสายใยรัก

ครอบครัว (รดน้ าด าหัวปีใหมํเมือง) 
100,000.00 100,000.00            -  

6 โครงการยกยํองเชิดชูปราชญ๑ชาวบ๎าน 5,000.00            -            -  

7 โครงการสภาวัฒนธรรมต าบลทําผา 10,000.00 15,000.00            -  
8 อุดหนุนโครงการสงํเสริมวัฒนธรรมประเพณี

ท๎องถ่ิน การแขํงขันตีก๐องปูจา 
5,000.00            -            -  

9 อุดหนุนโครงการจัดงานสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชนครล าปาง 

20,000.00            -            -  

10 อุดหนุนโครงการป๋าเวณีพํอเจ๎าทิพย๑ช๎าง 5,000.00            -            -  

 การเสริมสร้างพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน 
 

    

1 โครงการเทศบาลสัญจร 20,000.00            -            -  

2 โครงการอบรมสร๎างความเข๎มแข็งชุมชน  30,000.00 30,000.00 3,388.00  
3 โครงการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด 10,000.00 30,000.00            -  

4 โครงการครู DARE ให๎ความรู๎ยาเสพติดเด็กและ
เยาวชน 

8,000.00            -            -  

5 อุดหนุนโครงการปูองกันยาเสพติด 20,000.00            -            -  

6 โครงการศึกษาดูงานด๎านการศึกษา/แหลํงเรียนรู๎
ของหนู 

20,000.00 25,000.00            -  

7 โครงการจัดงานวันเด็กแหํงชาติ 80,000.00 80,000.00            -  

8 โครงการเย่ียมบ๎านประสานใจ 3,000.00            -            -  

9 โครงการประชุมผู๎ปกครอง 4,000.00            -            -  

10 โครงการพัฒนาเสริมสร๎าง IQ และ EQ 6,000.00 6,000.00 6,000.00  
11 โครงการสนับสนุนคําใชจ๎ํายบริหารสถานศึกษา 600,000.00 595,800.00 548,280.00  
12 โครงการสงํเสริมความรู๎สูํอาเซียน 20,000.00            -            -  

13 โครงการอุ๎ยสอนหลานสืบสานภูมิปัญญา 2,000.00 2,000.00 2,000.00  
14 โครงการโภชนาการสมวัย 10,000.00 13,000.00 13,000.00 งบ สปสช 
15 โครงการเฝูาระวังโรคมือ เท๎า ปาก 10,000.00            -            -  

16 โครงการศูนย๑เด็กอํอนหวานฟันสวยย้ิมสดใส 7,000.00 8,000.00 8,000.00 งบ สปสช 
17 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน 300,000.00 280,000.00 251,200.00  
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ที ่ โครงการ งบประมาณ    
ตามแผนฯ 

งบประมาณ      
ที่อนุมัติ 

งบประมาณ         
ที่เบิกจํายจริง 

หมายเหตุ 

18 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 8,000.00            -            -  

19 โครงการอินเตอร๑เนตต าบล 20,000.00            -            -  

20 โครงการสงํเสริมสนับสนุนโครงการตามแนว
พระราชด าร ิ

40,000.00 40,000.00            -  

21 โครงการวันปิยมหาราช 3,000.00 10,000.00 11,305.00  
22 โครงการจัดนิทรรศการในงานสมเด็จพระนเรศวร

มหาราช 
40,000.00 40,000.00            -  

23 โครงการตามนโยบายข๎อสั่งการของรัฐ 30,000.00 50,000.00            -  

24 โครงการสร๎างความปรองดองสมานฉันท๑ 20,000.00 20,000.00 8,815.00  
25 โครงการจัดการเลือกต้ัง 400,000.00 400,000.00 451,980.00  
26 โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ๑ผลงานของ

เทศบาล 
80,000.00 100,000.00 55,416.00  

27 โครงการจัดอบรมให๎ความรู๎ตาม พรบ.ข๎อมูล
ขําวสารฯ 

20,000.00 20,000.00            -  

28 โครงการจัดซื้อที่ดิน 500,000.00            -            -  

29 โครงการจัดท าระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย๑สิน 

250,000.00 250,000.00            -  

30 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได๎ 10,000.00 10,000.00            -  

31 โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานของคณะ
ผู๎บริหาร,สท.,พนักงาน,แกนน า,อสม 

150,000.00 150,000.00            -  

32 โครงการพัฒนาบุคลากร 20,000.00 30,000.00            -  

33 โครงการอบรมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ๎าง 10,000.00 10,000.00            -  
 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
    

1 โครงการสงํเสริมอาชีพให๎แกํประชาชน 10,000.00 30,000.00            -  

2 โครงการสงํเสริมแหลงํทํองเท่ียวในต าบล 10,000.00            -            -  

3 โครงการเพ่ิมผลผลิตแกํเกษตรกร 20,000.00 20,000.00            -  

4 โครงการชํวยเหลือเกษตรกรภาวะราคาผลผลิต
ตกต่ า 

20,000.00 20,000.00            -  

5 โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชน 100,000.00 50,000.00 50,000.00  
6 โครงการสร๎างจิตส านึกชุมชนในการใช๎พลังงาน 10,000.00            -            -  

7 โครงการเกษตรเชิงทํองเท่ียว 100,000.00            -            -  
8 อุดหนุนโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ๑ 5,000.00            -            -  

 
 



   
 

             -15- 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ    
ตามแผนฯ 

งบประมาณ      
ที่อนุมัติ 

งบประมาณ         
ที่เบิกจํายจริง 

หมายเหตุ 

 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

    

1 โครงการรณรงค๑ปูองกันมลภาวะเป็นพิษ 10,000.00            -            -  

2 โครงการจัดกิจกรรมรักษ๑แหลํงน้ า ปุาไม๎ 
สิ่งแวดล๎อม 

20,000.00            -            -  

3 โครงการประกวดหมูํบ๎านนําเที่ยว นํามอง นําอยํู 20,000.00 20,000.00            -  
4 โครงการรณรงค๑การคัดแยกขยะ ขยะเหลือศูนย๑ 20,000.00 20,000.00            -  
5 โครงการปรับภูมิทัศน๑ในเขตเทศบาล 500,000.00    
6 โครงการจัดสร๎างสวนสาธารณะในเขตเทศบาล 50,000.00            -            -  

7 โครงการปรับปรงุศูนย๑บริหารขยะปลายทาง 100,000.00            -            -  

8 อุดหนุนโครงการบรหิารจัดการรํวมด๎านขยะ 120,000.00 105,000.00 105,000.00  
 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 
    

1 โครงการติดต้ังสัญญาณไฟจราจร 30,000.00            -            -  

2 โครงการสงํเสริมสนับสนุนเทคโนโลยีงานผังเมือง 20,000.00            -            -  

3 กํอสร๎าง/ปรับปรงุอาคารส านักงานเทศบาล 500,000.00            -            -  

4 กํอสร๎างอาคารโรงจอดรถ /โรงเก็บรถ 300,000.00            -            -  

5 กํอสร๎างโรงเก็บของ 100,000.00            -            -  

6 กํอสร๎างหอกระจายขําว 60,000.00            -            -  

7 อุดหนุนการไฟฟูาสํวนภูมิภาค 250,000.00            -            -  

8 อุดหนุนการประปาสํวนภูมิภาค 300,000.00 962,500.00 962,500.00  
9 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 17 เชื่อม

ซอย 18  หมูํ 1 บ๎านนางแตน 
184,000.00            -            -  

10 กํอสร๎างถนนลูกรังเลียบล าเหมืองบ๎านแพะ เชื่อม
ห๎วยแก๎ว หมูํ 1 บ๎านนางแตน 

200,000.00            -            - , 

11 กํอสร๎างลาน คสล.สุสาน บ๎านนางแตน หมูํ 1 180,000.00            -            -  
12 โครงการปรับปรงุผิวทางด๎วยแอสฟัลท๑ติค

คอนกรีต ซอย 13 หมูํ 1 บ๎านนางแตน 
270,000.00            -            -  

13 โครงการปรับปรงุผิวทางด๎วยแอสฟัลท๑ติค
คอนกรีต ซอย 11 หมูํ 1 บ๎านนางแตน 

292,500.00            -            -  

14 กํอสร๎างรางระบายน้ าซอย   14-15 บ๎านนาง
แตน หมูํ 1 

391,000.00            -            -  

15 กํอสร๎างลานเอนกประสงค๑ ต๎นโพธ์ิหมูํ2 บ๎านใหมํ 252,000.00            -            -  
16 กํอสร๎างรางระบายน้ าซอย  12 เชื่อม ซอย 8

บ๎านใหมํ หมูํ 2 
690,000.00            -            -  
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ที ่ โครงการ งบประมาณ    
ตามแผนฯ 

งบประมาณ      
ที่อนุมัติ 

งบประมาณ         
ที่เบิกจํายจริง 

หมายเหตุ 

17 กํอสร๎างห๎องน้ าสาธารณะ สสุาน หมูํ 2 บ๎านใหมํ 234,000.00            -            -  
18 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 6 ข๎าง

ประปา หมูํ 3  บ๎านสบปุง 
21,000.00            -            -  

19 กํอสร๎างถนนแอสฟัลท๑ ซอย 9-11  หมูํ 3  บ๎าน
สบปุง 

495,000.00 495,000.00 492,000.00  

20 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 14 หมูํ 3  
บ๎านสบปุง 

320,000.00            -            -  

21 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอารีย๑ข๎าง
วัดสบปุง หมูํ 3  บ๎านสบปุง 

110,000.00            -            -  

22 กํอสร๎างเมรุเผาศพ หมูํ 3 บ๎านสบปุง 1,200,000.00            -            -  
23 ปรับปรุงอาคารปูองกันตลิ่งพัง 495,000.00 495,000.00            -  
24 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข๎างปุาช๎า เชื่อม

ถนนแมํน้ าวัง หมูํ 3  บ๎านสบปุง 
208,000.00            -            -  

25 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ๎านนายศักดา 
คยอมศักด์ิ เชื่อมถนนแมํน้ าวังนางแตน หมูํ 3  
บ๎านสบปุง 

468,000.00            -            -  

26 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 17 หมูํที่ 
5 บ๎านนาเวียง 

410,000.00 250,500.00 250,500.00  

27 ปรับปรุงอาคารปูองกันตลิ่งท๎ายฝายล าห๎วยแมํ
ฮํอง นาเวียง หมูํ  5 

100,000.00            -            -  

28 กํอสร๎างอํางล๎างจาน รอบอาคารหลังวัดทําช๎าง 
หมูํ 6 

140,000.00            -            -  

29 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต้ังแตํบ๎านนาย
วันชัย ต๏ะมาฟู หมูํ 6 บ๎านทําช๎าง ถึงบ๎านนาเวียง 
หมูํ 5 

375,000.00 381,500.00 381,500.00  

30 กํอสร๎างบํอ คสล.รับน้ าบริเวณหน๎าบ๎านนางสม
จิตร มณีจักร หมูํ 6 บ๎านทําช๎าง 

60,000.00            -            -  

31 กํอสร๎างถนนลูกรัง ซอย 8 หมูํ 7 บ๎านศาลาหม๎อ 100,000.00            -            -  
32 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 หมูํ 7 

บ๎านศาลาหม๎อ 
285,000.00 287,500.00 287,500.00  

33 กํอสร๎างรางระบายน้ า คสล.ซอย 3 หมูํ 8 บ๎าน
ศาลาบัวบก 

320,500.00 320,500.00 320,500.00  

34 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข๎าโรงงาน
วินเวฟ หมูํ 8 บ๎านศาลาบัวบก 

364,000.00            -            -  

35 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข๎างบ๎านนางสาว
ร าพึง หมูํ 9 บ๎านศาลาเม็ง 

103,000.00 84,500.00 84,500.00  

36 กํอสร๎างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็กลงแมํน้ าวัง
ข๎างบ๎านนายรุํงจรัส กันทะเสน   หมูํ 9 บ๎าน
ศาลาเม็ง 

74,000.00            -            -  
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ที ่ โครงการ งบประมาณ    

ตามแผนฯ 
งบประมาณ      

ที่อนุมัติ 
งบประมาณ         
ที่เบิกจํายจริง 

หมายเหตุ 

37 กํอสร๎างทางเดินลอดใต๎สะพานพร๎อมวางทํอระบาย
น้ า  หมูํ 9 บ๎านศาลาเม็ง 

65,000.00            -            -  

38 กํอสร๎างทางระบายน้ า คสล. ซอย 4 หมูํ 9 บ๎าน
ศาลาเม็ง 

235,000.00            -            -  

39 กํอสร๎างรางระบายน้ าจากบ๎านนายอรําม แปงสนิท 
ซอย 12 ถึงแยกซอย 13 และจากบ๎านนายสายัณห๑ 
พุทธิแก๎ว ถึงซอย 13 หมูํ 9 บ๎สานศาลาเม็ง 

747,000.00 202,500.00 202,500.00  

40 ขุดลอกล าเหมืองกลาง หมูํ 1 บ๎านนางแตน 80,000.00            -            -  
41 โครงการกํอสร๎างฝายแม๎ว 30,000.00            -            -  
42 อุดหนุนโครงการสนับสนุนคําไฟฟูาสถานีสูบน้ าพลัง

ไฟฟูา 
10,000.00 10,000.00 10,000.00  

43 ขุดลอกล าเหมืองลอม หมูํ 2 บ๎านใหมํ 20,000.00            -            -  
44 ปรับปรุงสถานีสูบน้ า 50,000.00 50,000.00            -  
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การติดตามประเมินผลของแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2564) ในเชิงคุณภาพ  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร๑การสํงเสริมสังคมให๎เป็นเมืองนําอยูํ   มีความอยูํดี  มีสุข 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว๎ 

งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ

จริง 

เปูาหมาย 
ที่ได๎จริง 

 
หมายเหตุ 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู๎พิการ/ผู๎สงูอายุ 20,000 0 -  
2 โครงการสงํเสริมด๎านที่พักอาศัยตามโครงการ

บ๎านท๎องถ่ินไทย 
20,000 0 -  

3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ 100,000 0 -  

4 โครงการปูองกันโรคติดตํอโรคไมํติดตํอ  20,000 0 -  

5 โครงการฝึกอบรมชุดจิตอาสาภัยพิบัติ 20,000 0 -  
6 โครงการอาหารสะอาด ปลอดภัย 20,000 0 -  
7 โครงการฝึกอบรมอาสาบริบาลท๎องถ่ิน 20,000 0 -  
8 โครงการเสริมสร๎างพัฒนาเด็ก สตรี และ

ครอบครัว 
20,000 0 -  

9 โครงการกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน 10,000 0 -  
10 โครงการจํายเงินสงเคราะห๑เบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ 11,100,000 11,002,700 1,404 ราย  
11 โครงการจํายเงินสงเคราะห๑เบี้ยยังชีพผู๎พิการ 2,880,000 2,756,600 291 ราย  
12 โครงการจํายเงินสงเคราะห๑เบี้ยยังชีพผู๎ปุวย

เอดส๑ 
102,000 96,000 16 ราย  

13 โครงการสงเคราะห๑ประชาชนตามอ านาจ
หน๎าท่ีเทศบาล 

20,000 61,700 ผู๎ประสบอคัคีภัย 
1 ราย 

 

14 โครงการปูองกันแก๎ไขปัญหาสาธารณภัย 40,000 39,000 จัดซื้อกระสอบ
ทราย 4,000 ใบ

และเยียวยา     
โรคระบาดสัตว๑ 

 

15 โครงการฝึกอบรม อส.เครือขํายปูองกันไฟปุา 10,000 0 -  
16 โครงการฝึกอบรมการปูองกันและระงับ

อัคคีภัย 
20,000 0 -  

17 โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต๎น 20,000 0 -  
18 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยํา 

ต๎านภัยมะเร็งเต๎านม 
40,000 0 -  

19 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพฯ 

40,000 0 -  

20 โครงการแก๎ไขปัญหายาเสพติด To be n0.1  
ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนฯ 

80,000 0 -  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สํงเสริมความมั่นคงทางวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว๎ 
งบประมาณ 

ที่ด าเนินการจริง 
เปูาหมาย 
ที่ได๎จริง 

 
หมายเหตุ 

1 โครงการธรรมะสร๎างสุข 8,000 0 -  
2 โครงการสรงน้ าพระธาตุวัดดอยน๎อย 110,000 0 -  
3 โครงการร๎อยรวมคนสามวัย สานสายใยรัก

ครอบครัว (รดน้ าด าหัวปีใหมํเมือง) 
100,000 0 -  

4 โครงการสภาวัฒนธรรมต าบลทําผา 15,000 0 -  
5 โครงการลํองสะเปาชาวทําผา 140,000 0 -  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร๎างพัฒนาความเข๎มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว๎ 
งบประมาณ 

ที่ด าเนินการจริง 
เปูาหมาย 
ที่ได๎จริง 

 
หมายเหตุ 

1 โครงการสร๎างความเข๎มแข็งชุมชน  30,000 3,388 ประชาคม  
1 ครั้ง 

 

2 โครงการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด 30,000 0 -  
3 โครงการศึกษาดูงานแหลํงเรียนรู๎ของหนู 25,000 0 -  
4 โครงการจัดงานวันเด็กแหํงชาติ 80,000 0 -  
5 โครงการพัฒนาเสริมสร๎าง IQ และ EQ 6,000 6,000 75 คน  
6 โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายสถานศึกษา 595,800 548,280 ศูนย๑เด็กเล็ก   
7 โครงการอุ๎ยสอนหลานสืบสานภูมิปัญญา 2,000 2,000 30 คน  
8 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน 280,000 251,200 1 โรงเรียน  

9 โครงการสํงเสริมสนับสนุนโครงการตาม
แนวพระราชด าริ 

40,000 0 -  

10 โครงการวันปิยมหาราช 10,000 11,305 จัดกิจกรรม 
23 ต.ค 

 

11 โครงการจัดนิทรรศการในงานสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช                                                                   

40,000 0 -  

12 โครงการตามนโยบายข๎อสั่งการของรัฐ 130,000 0 -  
13 โครงการสร๎างความปรองดองสมานฉันท๑ 20,000 8,815 จัดกิจกรรม 

12 มี.ค 
 

14 โครงการจัดการเลือกต้ัง 400,000 451,980 เลือกต้ัง    
28 มี.ค 

 

15 โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ๑ผลงานของ
เทศบาล 

80,000 55,416 -  

16 โครงการจัดอบรมให๎ความรู๎ตาม พรบ.
ข๎อมูลขําวสารฯ 

20,000 0 -  
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว๎ 
งบประมาณ 

ที่ด าเนินการจริง 
เปูาหมาย 
ที่ได๎จริง 

 
หมายเหตุ 

17 โครงการแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย๑สิน 250,000 0 -  
18 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได๎ 10,000 0 -  
19 โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานของคณะ

ผู๎บริหาร,สท.,พนักงาน,แกนน า,อสม 
150,000 0 -  

20 โครงการพัฒนาบุคลากร 30,000 0 -  
21 โครงการอบรมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ๎าง 10,000 0 -  

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว๎ 
งบประมาณ 

ที่ด าเนินการจริง 
เปูาหมาย 
ที่ได๎จริง 

 
หมายเหตุ 

1 โครงการสํงเสริมอาชีพให๎แกํประชาชน 30,000 0   

2 โครงการเพิ่มผลผลิตแกํเกษตรกร 20,000 0 -  

3 โครงการชํวยเหลือเกษตรกรในภาวะราคา
ผลผลิตตกต่ า 

20,000 0 -  

4 โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชน 50,000 50,000 1 กองทุน  

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว๎ 
งบประมาณ 

ที่ด าเนินการจริง 
เปูาหมาย 
ที่ได๎จริง 

 
หมายเหตุ 

1 โครงการประกวดหมูํบ๎านนํามอง นําอยูํ 20,000 0 -  
2 โครงการรณรงค๑การคัดแยกขยะ ขยะเหลือ

ศูนย๑ 
20,000 0 -  

4 อุดหนุนโครงการบริหารจัดการรํวมด๎าน
การจัดการขยะ 

105,000 105,000 อุดหนุน อบจ.
ล าปาง 
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ยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว๎ 
งบประมาณ 

ที่ด าเนินการจริง 
เปูาหมาย 
ที่ได๎จริง 

 
หมายเหตุ 

1 อุดหนุนการประปาสํวนภูมิภาคในการขยาย
เขตไฟฟูา 

962,500 962,500 หมูํ 1 ,หมูํ 2  

2 โครงการปรับปรงุผิวทางด๎วยแอสฟัลท๑ติค
คอนกรีต ซอย 9-11 หมูํ 3 บ๎านสบปุง 

495,000 492,000   

3 ปรับปรุงอาคารปูองกันตลิ่งพัง หมูํ 3  
 

495,000 0   

4 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 17   
หมูํ 5 บ๎านนาเวียง 

250,500 250,500   

5 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต้ังแตํบ๎าน
นายวันชัย ต๏ะมาฟู หมูํ 6 บ๎านทําช๎าง ถึงบ๎าน
นาเวียง หมูํ 5 

381,500 381,500   

6 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 หมูํ 
7 บ๎านศาลาหม๎อ 

287,500 287,500   

7 กํอสร๎างรางระบายน้ า คสล.ซอย 3 หมูํ 8 บ๎าน
ศาลาบัวบก 

320,500 320,500   

8 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข๎างบ๎าน
นางสาวร าพึง หมูํ 9 บ๎านศาลเม็ง 

84,500 84,500   

9 กํอสร๎างรางระบายน้ าจากบ๎านนายอรําม แปง
สนิท ซอย 12 ถึงแยกซอย 13 และจากบ๎าน
นายสายัณห๑ พุทธิแก๎ว ถึงซอย 13 หมูํ 9 บ๎
สานศาลาเม็ง 

202,500 202,500   

10 อุดหนุนโครงการสนับสนุนคําไฟฟูาสถานีสูบ
น้ าพลังไฟฟูา 

10,000 10,000   

11 ปรับปรุงสถานีสูบน้ า 
 

50,000 0   
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รายงานด้านงบประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564 
รายรับทั้งสิ้น  จ านวนเงิน  40,590,750.32  บาท  แยกเปน็ 
 

หมวด จ านวน(บาท) 
ภาษีอากร 47,631.95 
คําธรรมเนียม คําปรับและใบอนุญาต 89,537.00 
รายได๎จากทรัพย๑สิน 114,103.65 
รายได๎เบ็ดเตล็ด 229,497.00 
ภาษีจัดสรร 18,588,921.15 
เงินอุดหนุน  21,581,782.32 

รวมทั้งสิ้น 40,590,750.32 
  

 
    สรุปรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2564  รวมทั้งสิ้น  35,040,754.96  บาท แยกรายละเอียดดังนี้ 
 

หมวดรายจําย         เงินงบประมาณ 
งบกลาง 15,882,224.54 บาท 
งบบุคลากร 12,881,887.01 บาท 
งบด าเนินงาน 5,724,453.39 บาท 
งบลงทุน 0 บาท 
งบเงินอุดหนุน 467,672.22 บาท 
งบรายจํายอื่น 84,517.80 บาท 

รวมทั้งสิ้น 35,040,754.96 บาท 
 
และรายจํายจากเงินอุดหนุนท่ีไมํต๎องตราเป็นงบประมาณรายจําย  จ านวน  17,115,042.60  บาท 
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              โครงการท่ีไมํได๎เบิกจํายงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจําย แตํเทศบาลได๎ด าเนินการ    
โดยใช๎เงินงบประมาณในสํวนอื่น คือด๎านกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) จ านวน  567,111.46 บาท 
(เทศบาลต้ังงบประมาณสมทบ จ านวน  150,000  บาท ) และมีโครงการท่ีจํายจากเงินกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.) ประจ าปี 2564 ดังนี้ 
 

ท่ี ช่ือกิจกรรม/โครงการ งบประมาณ การเบิกจ่าย 

1 โครงการให๎ความรู๎การปูองกันโรคฉี่หนูและโรคไข๎เลือดออก 13,290 0 
2 โครงการให๎ความรู๎โรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจ 15,590 0 
3 โครงการรักษ๑สมอง ปกปูองหัวใจ รํวมใจลดหวาน มันเค็ม 14,730 14,730 
4 โครงการสํงเสริมสุขภาพประชาชนบ๎านนางแตนปูองกันโรคความ

ดันเบาหวาน 
13,770 0 

5 โครงการปูองกันโรคไข๎เลือดออก 11,100 0 
6 โครงการสํงเสริมสุขภาพปูองกันโรคความดันและเบาหวาน 12,910 0 
7 โครงการปูองกันโรคไข๎เลือดออก 14,100 0 
8 โครงการสํงเสริมสุขภาพประชาชนบ๎านสบปุงปูองกัน

โรคเบาหวานความดันโลหิตสูง 
8,670 0 

9 โครงการปูองกันโรคไข๎เลือดออก 6,970 0 
10 โครงการให๎ความรู๎สํงเสริมสุขภาพจิต 3,840 0 
11 โครงการสํงเสริมสุขภาพปูองกันโรคความดันและเบาหวาน 11,620 0 
12 โครงการปูองกันโรคไข๎เลือดออก 7,710 0 
13 โครงการสํงเสริมสุขภาพวัยรุํนวัยเรียนเติบโตไมํสมวัยและ      

ติดเกมส๑ 
10,000 0 

14 โครงการสํงเสริมสุขภาพปูองกันโรคเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง 5,890 0 
15 โครงการปูองกันโรคไข๎เลือดออก 4,560 0 
16 โครงการสํงเสริมสุขภาพจิตผ๎ูสูงอายุ 12,190 0 
17 โครงการสํงเสริมสุขภาพประชาชนบ๎านศาลาหม๎อ ปูองกัน

โรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง      
11,980 0 

18 โครงการปูองกันโรคไข๎เลือดออก 6,860 0 
19 โครงการสํงเสริมสุขภาพศาลาบัวบกฮํวมแฮงรู๎เทําทันภัยใสํ

ใจความดันโลหิตสูง 
17,020 0 

20 โครงการสํงเสริมให๎ความรู๎ด๎านสุขภาพในผ๎ูสูงอายุบ๎านศาลา
บัวบก 

8,440 0 
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ท่ี ช่ือกิจกรรม/โครงการ งบประมาณ การเบิกจําย 
21 โครงการปูองกันโรคไข๎เลือดออก 5,115 0 
22 โครงการให๎ความรู๎วัยท างานผ๎ูสูงอายุปูองกันโรคเขําเส่ือม 9,090 0 
23 โครงการปูองกันโรคไข๎เลือดออก 8,080 0 
24 โครงการสํงเสริมสุขภาพปูองกันโรคเบาหวาน  โรคความดัน   4,170 0 
25 โครงการให๎ความรู๎วัยท างาน ผ๎ูสูงอายุเล่ียงการใช๎ยาชุดและยาแก๎

ปวดมากินเอง 
9,090 0 

26 โครงการมหกรรมสุขภาพชุมชนต าบลทําผา 2564 54,395 0 
27 โครงการหญิงต้ังครรภ๑และทารกแรกเกิด 10,190 0 
28 โครงการอบรมฟื้นฟูให๎ความรู๎เพื่อเพิ่มศักยภาพของ อสม   17,190 0 
29 โครงการแก๎ไขปัญหาสุขภาพจิต ปี 2564 15,290 0 
30 โครงการเฝูาระวังปูองกนัและควบคุมโรคไข๎เลือดออก 8,790 0 
31 โครงการสํงเสริมสุขภาพเบื้องต๎นส าหรับสามเณร 5,175 0 
32 โครงการสํงเสริมสุขภาพสูง ดี สมสํวน 6,180 6,180 
33 โครงการสํงเสริมการดูแลสุขภาพผ๎ูสูงอายุท่ีขาดคนดูแลต าบล  

ทําผา 
15,690 15,690 

34 โครงการให๎ความรู๎เรื่องสุขภาพกายสุขภาพจิตของผ๎ูพากรต าบล
ทําผา 

8,490 0 

35 โครงการสํงเสริมพัฒนาการเด็กทําผาสมวัย 13,000 13,000 
36 โครงการศูนย๑เด็กทําผาอํอนหวาน เพื่อหนูน๎อยฟันสวย 8,000 8,000 
37 โครงการศูนย๑เด็กปลอดโรค 14,000 0 
38 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ/อนกุรรมการ 11,290 11,290 
39 โครงการประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ 28,000 8,925 
40 โครงการจัดซื้อวัสดุส านักงาน 3,700 3,700 
41 โครงการปูองกันโรคระบาดและแก๎ไขปัญหาภัยพิบัติ 49,736.46 0 
42 โครงการส่ือประชาสัมพันธ๑ปูองกันควบคุมการแพรํระบาดและติด

เช้ือโควิด 19 
51,210 51,210 

 งบประมาณรวมท้ังส้ิน 567,111.46 132,725 
 

  จากงบประมาณด๎านกองทุนหลักประกันสุขภาพ (  สปสช. )  จ านวน   42   โครงการ        
รวมงบประมาณ   จ านวน   567,111.46 บาท  มีการด าเนินงานเพียง  9 โครงการเทํานั้น   เนื่องจาก
สถานการณ๑การแพรํระบาดของไวรัสโคโรนา ( Covid 19 ) โดยมีการเบิกจํายงบประมาณ    จ านวน   
132,725  บาท 
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ข๎อสังเกต  ปัญหาอุปสรรค ข๎อเสนอแนะ 
 
  1)ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการแพรํระบาดของไวรัสโคโรนํา ( โควิด 19 ) ท าให๎         
ไมํสามารถด าเนินงานโครงการตํางๆ ท่ีมีผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม /โครงการ จ านวนมากได๎   เนื่องจาก ผลกระทบนี้
เกิดขึ้นทั้งในเชิงเศรษฐกิจในหลากหลายสาขา ในเชิงสังคม และผลกระทบตํอการใช๎ชีวิตประจ าวัน ดังนั้นเทศบาล 
จึงควรปรับปรุง โครงการพัฒนา / กิจกรรม ให๎เป็นแบบ New Normal  
      2) การขยายตัวของเมือง ท าให๎มีการคมนาคมขนสํงท่ีดี สามารถพัฒนาแหลํงทํองเท่ียวและเพิ่ม
รายได๎ ให๎แกํประชาชนในพื้นท่ี แตํในขณะเดียวกันอาจสํงผลกระทบทางด๎านเศรษฐกิจ เนื่องจาก การหล่ังไหลของ
ประชากรแฝงท่ีเข๎ามาขายแรงงานหรือเข๎ามาเป็นเจ๎าของธุรกิจ มีการแยํงอาชีพของคนในพื้นท่ี ปัญหาสังคม ท่ีเกิด
จากสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลง สํงผลให๎วิถีชีวิต สถาบันครอบครัว พฤติกรรมเด็ก เกิดปัญหา สังคม เชํน ปัญหายา
เสพติด การติดเกมส๑ รวมถึงการเป็นสังคมก๎มหน๎า (ติดโทรศัพท๑) และปัญหาส่ิงแวดล๎อม จากปริมาณขยะท่ีมี
เพิ่มข้ึน ปัญหาน้ าเนําเสีย การปลํอยมลพิษจากโรงงงานอุตสาหกรรม และระบบนิเวศท่ี เปล่ียนไปพร๎อมกับความ
เจริญของเมือง 

3) เนื่องจากมีงบประมาณไมํเพียงพอตํอการแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชนใน พื้นท่ี  
ท าให๎โครงการท่ีบรรจุอยูํในแผนพัฒนาท๎องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไมํสามารถน าไปสํูการปฏิบัติได๎ ครบทุก
โครงการ ประกอบกับ การลดจ านวนภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร๎างตาม พ.ร.ฎ. ลดภาษีส าหรับท่ีดินและ ส่ิงปลูกสร๎าง
บางประเภท พ.ศ. 2563 สํงผลกระทบตํอรายได๎ของเทศบาล ท่ีจะน าไปด าเนินภารกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ไมํเป็นไปตามท่ีคาดการณ๑ไว๎ แตํจะเป็นการชํวยบรรเทาผลกระทบให๎แกํประชาชน และภาคธุรกิจในพื้นท่ี
ในชํวงเวลานี้ ซึ่งสอดคล๎องกับมาตรการบรรเทาผลกระทบ เชํน มาตรการเล่ือนเวลา การยื่นแบบแสดงรายการ
น าสํง และช าระภาษี เป็นต๎น ซึ่งจะสํงผลให๎ประชาชนและผ๎ูประกอบการกลับมาด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
มีรายได๎ดังเชํนปกติ 
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ส่วนที่  3  ผลการวิเคราะหก์ารติดตามและประเมนิผล 
 
 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 

สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร๑เพื่อความสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑. ข๎อมูลสภาพทั่วไปและข๎อมูลพื้นฐานขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 19 
๒. การวิเคราะห๑สภาวการณ๑และศักยภาพ 19 
๓. ยุทธศาสตร๑ประกอบด๎วย  
   ๓.๑ ยุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิน่ 10 
   ๓.๒ ยุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิน่ในเขตจังหวัด 10 
   ๓.๓ ยุทธศาสตร๑จังหวัด 10 
   ๓.๔ วิสัยทัศน๑ 5 
   ๓.๕ กลยุทธ๑ 4.5 
   ๓.๖ เปูาประสงค๑ของแตํละประเด็นกลยุทธ๑ 4.5 
   ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร๑ 4.5 
   ๓.๘ แผนงาน 5 
   ๓.๙ ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร๑ในภาพรวม 5 

รวมคะแนน 96.5 
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คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ๑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได๎ 
๑. ข๎อมูลสภาพทั่วไป
และข๎อมูลพื้นฐาน
ขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 

 (๑) ข๎อมูลเกี่ยวกับด๎านกายภาพ เชํน ท่ีต้ังของหมูํบ๎าน/
ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของท่ีดิน ลักษณะของแหลํงน้ า ลักษณะของปุาไม๎ 
ฯลฯ ด๎านการเมือง/การปกครอง เชํน เขตการปกครองการ
เลือกตั้ง 

๒๐ 
(๓) 

 
3 

(๒) ข๎อมูลเกี่ยวกับด๎านการเมือง/การปกครอง เชํน เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชํน ข๎อมูลเกี่ยวกับ
จ านวนประชากร และชํวงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒) 2 

(๓) ข๎อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชํน การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค๑เคราะห๑ 

(๒) 2 

(๔) ข๎อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เชํน การคมนาคม
ขนสํง การไฟฟูา การประปา โทรศัพท๑ ฯลฯ 

(๒) 2 

(๕) ข๎อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชํน การเกษตร การ
ประมง การประศุสัตว๑ การบริการ การทํองเท่ียว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย๑/กลํุมอาชีพแรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท๎องถิ่น (ด๎านการเกษตรและแหลํงน้ า) 

(๒) 2 

(๖) ข๎อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชํน การนับ
ถือศาสนาประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
ภาษาถิ่น สินค๎าพื้นเมืองและของท่ีระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒) 2 

(๗) ข๎อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชํน น้ า ปุาไม๎ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) 2 

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข๎อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา
ท๎องถิ่นหรือการใช๎ข๎อมูล จปฐ. 

(๒) 1.5 

(๙) การประชุมประชาคมท๎องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท๎องถิ่นโดยใช๎กระบวนการรํวม
คิด รํวมท า รํวมตัดสินใจ รํวมตรวจสอบ รํวมรับประโยชน๑ 
รํวมแก๎ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนเรียนรู๎ เพื่อแก๎ไข
ปัญหาส าหรับการพัฒนาท๎องถิ่นตามอ านาจหน๎าท่ีของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

(๓) 2.5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ๑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได๎ 
๒. การวิเคราะห๑  
  สภาวการณ๑และ 
  ศักยภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (๑) การวิเคราะห๑ท่ีครอบคลุมความเช่ือมโยง ความ
สอดคล๎องยุทธศาสตร๑จังหวัด ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑ของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น นโยบายของผ๎ูบริหารท๎องถิ่น 
รวมถึงความเช่ืองโยงแผนยุทธศาสตร๑ชาติ ๒๐ ปี แผน-
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ และ Thailand ๔.๐ 

20 
(5) 

19 
5 

(๒) การวิเคราะห๑การใช๎ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ
การบังคับใช๎ผลของการบังคับใช๎ สภาพการณ๑ท่ีเกิดขึ้นตํอ
การพัฒนาท๎องถิ่น 

(3) 2 

(๓) การวิเคราะห๑ทางสังคม เชํน ด๎านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโยลี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  

 (3) 3 

(๔) การวิเคราะห๑ทางเศรษฐกิจ ข๎อมูลด๎านรายได๎ครัวเรือน 
การสํงเสริมอาชีพ กลํุมอาชีพ กลํุมทางสังคม การพัฒนา
อาชีพและกลํุมตํางๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยูํ
ท่ัวไป เป็นต๎น 

(3) 3 

(๕) การวิเคราะห๑ส่ิงแวดล๎อม พื้นท่ีสีเขียว ธรรมชาติตํางๆ 
ทางภูมิศาสตร๑ กระบวนการหรือส่ิงท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ๑ท่ี
มีผลตํอส่ิงแวดล๎อมและการพัฒนา 

(3) 3 

(๖) ผลการวิเคราะห๑ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท๎องถิ่น ด๎วยเทคนิค SWOT Analysis ท่ีอาจสํงผลตํอการ
ด าเนินงานได๎แกํ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness 
(จุดอํอน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Therat 
(อุปสรรค) 

(3) 3 

๓. ยุทธศาสตร๑ 
๓.๑ ยุทธศาสตร๑ของ
องค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 
 

สอดคล๎องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล๎อมของท๎องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพฒันาท่ีสอด-
คล๎องกับยุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และ
เช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร๑ชาติ ๒๐ ปี แผน-
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖0 
(๑๐) 

 
10 

๓.๒ ยุทธศาสตร๑ของ
องค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในเขตจังหวัด 
 

สอดคล๎องและเช่ืองโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
ส่ิงแวดล๎อมของท๎องถิ่น และยุทธศาสตร๑จังหวัด และ
เช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร๑ชาติ ๒๐ ปี แผน-
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติและ Thailand ๔.๐ 

(๑๐) 10 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ๑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได๎ 
๓.๓ ยุทธศาสตร๑
จังหวัด 
 
 
 
๓.๔ วิสัยทัศน๑ 
 
 
 
3.5 กลยุทธ๑ 
 
 
 
3.6 เปูาประสงค๑ของ
แตํละประเด็นกล
ยุทธ๑ 

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑การพัฒนากลํุมจังหวัด ,ภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผํนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร๑ คสช  นโยบาย
รัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร๑ชาติ ๒๐ ปี และ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐) 10 

วิสัยทัศน๑ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานะท่ีองค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นต๎องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอยํางชัดเจน 
สอดคล๎องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและสัมพันธ๑กับโครงการพัฒนา 

(5) 5 

แสดงให๎เห็นชํองทาง  วิธีการ ภากิจหรือส่ิงท่ีต๎องท าตาม
อ านาจหน๎าท่ีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่จะน าไปสํู
การบรรลุวิสัยทัศน๑ หรือแสดงให๎เห็นถึงความชัดเจนในส่ิงท่ี
จะด าเนินการให๎บรรลุวิสัยทัศน๑นั้น 

(5) 4.5 

เปูาประสงค๑ของแตํละประเด็นกลยุทธ๑มีความสอดคล๎อง
และสนับสนุนตํอกลยุทธ๑ที่จะเกิดขึ้น มุํงหมายส่ิงหนึ่งส่ิงใดท่ี
ชัดเจน 

(5) 4.5 

๓.๗ จุดยืนทาง  
     ยุทธศาสตร๑   
   (Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
 
๓.๙ ความเช่ืองโยง
ของยุทธศาสตร๑ใน
ภาพรวม 
 
 
 
 

ความมุํงมั่นอันแนํวแนํในการวางแผนพัฒนาท๎องถิ่น เพื่อให๎
บรรลุวิสัยทัศน๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพื้นท่ีจริง ท่ีจะน าไปสํูผลส าเร็จทางยุทธศาสตร๑ 

(5) 4.5 

แผนงานหรือจุดมุํงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุํงหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจาก
เปูาประสงค๑ ตัวช้ีวัด คําเปูาหมาย กลยุทธ๑ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มีความชัดเจน 
น าไปสํูการท าโครงการพัฒนาท๎องถิ่นในแผนพัฒนาท๎องถิ่น
ส่ีปี โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยงดังกลําว 

(5) 5 

ความเช่ืองโยงองค๑รวมท่ีน าไปสํูการพัฒนาท๎องถิ่นท่ีเกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร๑ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ Thailand ๔.๐ 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลํุมจังหวัด ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

(5) 5 

รวมคะแนน 100 96.5 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
 

   สรุปคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนท่ีได๎ 
๑. การสรุปสถานการณ๑การพิจารณา ๑๐ 9 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 10 
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 9 
๔. แผนงานและยุทธศาสตร๑การพัฒนา ๑๐ 9 
๕. โครงการพัฒนา  ประกอบด๎วย ๖๐  
   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ (๕) 5 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค๑สอดคล๎องกับโครงการ (๕) 5 
   ๕.๓ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสํูการตั้ง
งบประมาณได๎ถูกต๎อง 

(๕) 5 

   ๕.๔ โครงการมีความสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร๑ชาติ ๒๐ ปี (๕) 5 
   ๕.๕ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล๎องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 

(๕) 5 

   ๕.๖ โครงการมีความสอดคล๎องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 4 
   ๕.๗ โครงการสอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑จังหวัด (๕) 5 
   ๕.๘ โครงการแก๎ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร๎างให๎
ประเทศชาติมั่งคง มั่งค่ัง  ยั่งยืน ภายใต๎หลักประชารัฐ 

(๕) 5 

   ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล๎องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 5 
   ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต๎องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 4 
   ๕.๑๑ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑และผล
คาดวําท่ีจะได๎รับ 

(๕) 5 

   ๕.๑๒ ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ (๕) 5 
รวมคะแนน ๑๐๐ 95 
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คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ๑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได๎ 
๑. การสรุปสถานการณ๑
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห๑กรอบการจัดท ายุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถ่ิน (ใช๎การวิเคราะห๑ SWOT Analysis /Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ๑การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตํอการพัฒนา อยํางน๎อยต๎อง
ประกอบด๎วยการวิเคราะห๑ศักยภาพด๎านเศรษฐกิจ, ด๎านสังคม, 
ด๎านทรัพยากรธรรมชาติฯ) 

๑๐ 9 

๒. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท๎องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมท่ีมีตัวเลขตํางๆ เพื่อน ามาใช๎วัดผลในเชิงปริมาณ
เชํน การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานตํางๆ ก็คือผลผลิตน่ัง
เองวําเป็นไปตามท่ีต้ังเปูาหมายเอาไว๎หรือไมํจ านวนท่ีด าเนินการ
จริงตามท่ีได๎ก าหนดไว๎เทําไร จ านวนท่ีไมํสามารถด าเนินการได๎มี
จ านวนเทําไรสามารถอธิบายได๎ตามหลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท๎องถ่ินตามอ านาจหน๎าท่ีท่ีก าหนดไว๎ 
๒) วิเคราะห๑ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐ 10 

๓. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท๎องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคๆ มาใช๎เพื่อวัดคําภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ตํางๆ ท่ีด าเนินการในพื้นท่ีน้ันๆ ตรงตํอความต๎องการของ
ประชาชนหรือไมํและเป็นไปตามอ านาจหน๎าท่ีหรือไมํประชาชน
พึ่งพอใจหรือไมํ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ๑ การด าเนินการตํางๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต๎อง คงทน ถาวร สามารถใช๎การได๎ตาม
วัตถุประสงค๑หรือไมํ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามท่ีได๎รับงบประมาณ 
มาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสํวนราชการหรือ
หนํวยงาน  ๒) วิเคราะห๑ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) 
โครงการท่ีด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ 9 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร๑การพัฒนา 

๑) วิเคราะห๑แผนงาน งานท่ีเกิดจากด๎านตํางๆ มีความสอดคล๎อง
กับยุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ินในมิติตํางๆ จน
น าไปสูํการจัดท าโครงการพัฒนาท๎องถ่ินโดยใช๎ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน ท่ีมีพิ้นท่ีติดตํอกัน 
๒) วิเคราะห๑แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด๎านตํางๆ ท่ีสอดคล๎องกับ
การแก๎ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

๑๐ 9 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ๑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได๎ 
๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค๑สอดคล๎อง
กับโครงการ 
 
 
๕.๓ เปูาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสํูการตั้ง
งบประมาณได๎ถูกต๎อง 
 
 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล๎องกับแผน
ยุทธศาสตร๑ ๒๐ ปี 
 
 
 
๕.๕ เปูาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล๎องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค๑สนองตํอแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ินและด าเนินการเพื่อให๎การพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศน๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ินท่ีก าหนดไว๎ 
ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุํงไปเรื่องใดเร่ืองหน่ึง อํานแล๎วเข๎าใจ
ได๎วําจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 
5 

มีวัตถุประสงค๑ชัดเจน (clear objective) โครงการท่ีก าหนด
วัตถุประสงค๑สอดคล๎องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล๎อง
กับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต๎องสอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค๑ มีความเป็นไปได๎ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) 5 

สภาพท่ีอยากให๎เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต๎องไปให๎ถึง
เปูาหมายต๎องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเทําไร กลุํมเปูาหมายคือ
อะไร มีผลผลิตอยํางไร กลุํมเปูาหมาย พื้นท่ีด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให๎ชัดเจนวําโครงการน้ีจะท าท่ีไหน 
เร่ิมต๎นในชํวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุํมเปูาหมายของ
โครงการ หากกลุํมเปูาหมายมีหลายกลุํม ให๎บอกชัดลงไปวําใคร
คือกลุํมเปูาหมายหลายหลัก ใครคือกลุํมเปูาหมายรอง 

(๕) 5 

โครงการสอดคล๎องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร๎าง
ความสามารถในการแขํงขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร๎างศักยภาพ
คน (๔) การสร๎างโอกาสความเสนอภาคและเทําเทียมกันทาง
สังคม (๕) การสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรตํอ
สิ่งแวดล๎อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพื่อให๎เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน 

(๕) 5 

โครงการมีความสอดคล๎องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติฉบับท่ี ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(๒) ยึดคนเป็นศูนย๑กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน๑ภายใต๎
ยุทธศาสตร๑ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเปูาหมายอนาคตประเทศไทย 
๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสูํปฏิบัติให๎เกิดผลสัมฤทธิ์อยําง
จริงจังใน ๕ ปีท่ีตํอยอดไปสูํผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็นเปูาหมายระยะยาว 
ภายใต๎แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแขํงขัน
และการหลุดพ๎นกับดักรายได๎ปานกลางสูํรายได๎สูง (๒) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามชํวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร๎างสังคมสูงวัย
อยํางมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การ
รองรับการเช่ืองโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร๎าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยํางเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม (๖) การบริหารราชการแผํนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(๕) 5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ๑ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได๎ 

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล๎อง Thailand 4.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการสอดคล๎อง
กับยุทธศาสตร๑จังหวัด 
 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก๎ไขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสร๎างให๎ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต๎
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคล๎องกับเปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 
 
๕.๑๐ มีการประมาณการ
ราคาถูกต๎องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล๎องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร๎าง
เศรษฐกิจไปสูํ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ี
ขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรม ท าน๎อย ได๎มาก เชํน (๑) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค๎า โภคภัณฑ๑ไปสูํสินค๎าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด๎วยภาคอุตสาหกรรม ไปสูํการขับเคลื่อนด๎วน
เทคโนโลยี ความคิดสร๎างสรรค๑และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการ
เน๎นภาคการผลิตสินค๎าไปสูํการเน๎นภาคบริการมากขึ้น รวมถึง
โครงการท่ีเติมเต็มด๎วยวิทยาการ ความคิดสร๎างสรรค๑ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล๎วตํอยอด
ความได๎เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชํน ด๎านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) 4 

โครงการพัฒนาท๎องถ่ินมีความสอดคล๎องกับห๎วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดท่ีได๎ก าเนิดข้ึน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ท๎องถ่ินเสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดซึ่งไมํสามารถ
แยกสํวนใดสํวนหน่ึงออกจากกันได๎ นอกจากน้ีโครงการพัฒนา
ท๎องถ่ินต๎องเป็นโครงการเช่ือมตํอหรือเดินทางไปด๎วยกันกับ
ยุทธศาสตร๑จังหวัดท่ีได๎ก าหนดข้ึนเป็นปัจจุบัน 

(๕) 5 

เป็นโครงการท่ีด าเนินการภายใต๎พื้นฐานความพอเพียงท่ี
ประชาชนด าเนินการเองหรือรํวมด าเนินการ เป็นโครงการตํอยอด
และขยายได๎ เป็นโครงการท่ีประชาชนต๎องการเพื่อให๎เกิดความ
ยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะท่ีจะให๎ท๎องถ่ินมีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน เป็น
ท๎องถ่ินท่ีพัฒนาแล๎วด๎วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(๕) 5 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต๎องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ 
ประการในการจัดท าโครงการได๎แกํ (๑) ความประหยัด 
(Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) 
ความโปรํงใส (Transparency) 

(๕) 5 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต๎องให๎สอดคล๎องกับโครงการ
ถูกต๎องตามหลักวิชาการทางชําง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท๎องถ่ินมีความโปรํงใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิง
ประจักษ๑ 

(๕) 4 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ๑ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได๎ 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑
และผลท่ีคาดวําจะได๎รับ 
 
 
๕.12 ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ
สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ 
 

มีการก าหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performancy Indicator : 
KPI) ท่ี สามารถวัดได๎ (measurable) ใช๎บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช๎บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได๎ เชํน 
การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร๎อยละ การก าหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค๑ท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีได๎รับ (การคาดการณ๑ 
คาดวําจะได๎รับ) 

(๕) 5 

ผลท่ีได๎รับเป็นสิ่งท่ีเกิดข้ึนได๎จริงจากการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนาซึ่งสอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ท่ีต้ังไว๎ การได๎ผล
หรือผลท่ีเกิดข้ึนจะต๎องเทํากับวัตถุประสงค๑หรือมากกวํา
วัตถุประสงค๑ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค๑ควรค านึงถึง (1) มีความ
เป็นไปได๎และมีความเฉพาะเจาะจงในการด าเนินงานตาม
โครงการ (2)วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได๎ 
(3)ระบุสิ่งท่ีต๎องการด าเนินงานอยํางชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
มากที่สุดและสามารถปฏิบัติได๎ (4)เป็นเหตุเป็นผลสอดคล๎องกับ
ความเป็นจรงิ (5)สํงผลตํอการบํงบอกเวลาได๎ 

(๕) 5 

รวมคะแนน 100 95 
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ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานต่อเทศบาลต าบลท่าผาในภาพรวมค่าเฉลีย่ (Average Mean) 
 

ความหมายของระดับความพึงพอใจ คิดเป็น คําเฉล่ีย (Average Mean) คะแนนได๎ดังนี้  
คําเฉล่ียระหวําง 1.00 – 1.80 หมายถึง ความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานระดับน๎อยที่สุด  
คําเฉล่ียระหวําง 1.81 – 2.60 หมายถึง ความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงาน ระดับน๎อย  
คําเฉล่ียระหวําง 2.61 – 3.40 หมายถึง ความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงาน ระดับปานกลาง  
คําเฉล่ียระหวําง 3.41 – 4.20 หมายถึง ความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงาน ระดับมาก  
คําเฉล่ียระหวําง 4.21 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงาน ระดับมากท่ีสุด 
 

 
ท่ี 

 
ประเดน็วัดความพึงพอใจ 

คะแนน     
ความพึงพอใจ   

(เต็ม 5 คะแนน) 

 
แปลความหมาย 

    
1 มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในโครงการ / กิจกรรม 3.72 มาก 
2 มีการประชาสัมพันธ๑ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูลของโครงการ / กิจกรรม 3.78 มาก 
3 มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 3.70 มาก 
4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตํอสาธารณะ 3.69 มาก 
5 การเปิดโอกาสให๎ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 3.68 มาก 
6 การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาท่ีก าหนด 3.71 มาก 
7 ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสูํการแก๎ไขปัญหาของประชาชน 3.73 มาก 
8 ประโยชน๑ท่ีประชาชนได๎รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 3.78 มาก 
 ภาพรวม 3.72 มาก 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลทําผา ในภาพรวม  ประชากรกลํุมตัวอยําง 
ให๎คะแนนความพึงพอใจ  คะแนนเฉล่ียท่ี 3.72 ซึ่งอยูํในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดในประเด็น มีการ
ประชาสัมพันธ๑ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูลของโครงการ / กิจกรรม และประโยชน๑ท่ี ประชาชนได๎รับจากการด าเนิน
โครงการ / กิจกรรม คะแนนเฉล่ีย เทํากันท่ี 3.78 ซึ่งสูงกวําคะแนนเฉล่ียรวม สํวนประเด็น การเปิดโอกาสให๎
ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม มีคําคะแนนเฉล่ียต่ าสุดท่ี 3.68 โดยท้ังสามประเด็นอยูํใน
ระดับมาก เหมือนกัน 
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ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลทําผา  
 

1. ยุทธศาสตร๑การสํงเสริมสังคมให๎เป็นเมืองนําอยูํ มีความอยูํดีมีสุข 
 

 
ท่ี 

 
ประเดน็วัดความพึงพอใจ 

คะแนน     
ความพึงพอใจ   

(เต็ม 5 คะแนน) 

 
แปลความหมาย 

1 มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในโครงการ / กิจกรรม 3.73 มาก 
2 มีการประชาสัมพันธ๑ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูลของโครงการ / กิจกรรม 3.74 มาก 
3 มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 3.71 มาก 
4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตํอสาธารณะ 3.71 มาก 
5 การเปิดโอกาสให๎ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 3.69 มาก 
6 การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาท่ีก าหนด 3.72 มาก 
7 ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสูํการแก๎ไขปัญหาของประชาชน 3.73 มาก 
8 ประโยชน๑ท่ีประชาชนได๎รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 3.81 มาก 
 ภาพรวม 3.73 มาก 

 

ประชากรกลํุมตัวอยําง ให๎คะแนนความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร๑ที่ 1  สํงเสริมสังคมให๎
เป็นเมืองนําอยูํ มีความอยูํดีมีสุข คะแนนเฉล่ียท่ี 3.73 ซึ่งอยูํในระดับมาก  โดยมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดในประเด็น 
ประโยชน๑ท่ีประชาชนได๎รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม คะแนนเฉล่ียท่ี 3.81 อยูํในระดับมาก ซึ่งสูงกวํา
คะแนนเฉล่ียรวม สํวนประเด็นการเปิดโอกาสให๎ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม มีคําคะแนน
เฉล่ียต่ าสุดท่ี 3.69 แตํก็ถือวําอยูํในระดับมาก 
 

2. ยุทธศาสตร๑การสํงเสริมความมั่นคงทางวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
 

 
ท่ี 

 
ประเดน็วัดความพึงพอใจ 

คะแนน     
ความพึงพอใจ   

(เต็ม 5 คะแนน) 

 
แปลความหมาย 

1 มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในโครงการ / กิจกรรม 3.74 มาก 
2 มีการประชาสัมพันธ๑ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูลของโครงการ / กิจกรรม 3.76 มาก 
3 มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 3.72 มาก 
4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตํอสาธารณะ 3.69 มาก 
5 การเปิดโอกาสให๎ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 3.68 มาก 
6 การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาท่ีก าหนด 3.73 มาก 
7 ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสูํการแก๎ไขปัญหาของประชาชน 3.74 มาก 
8 ประโยชน๑ท่ีประชาชนได๎รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 3.77 มาก 
 ภาพรวม 3.73 มาก 
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ประชากรกลํุมตัวอยําง ให๎คะแนนความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร๑ที่ 2  การสํงเสริม
ความมั่นคงทางวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น คะแนนเฉล่ียท่ี 3.73 ซึ่งอยูํในระดับมาก  โดยมีคะแนน
เฉล่ียสูงสุดในประเด็น ประโยชน๑ท่ีประชาชนได๎รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม คะแนนเฉล่ียท่ี 3.77 อยูํใน
ระดับมาก ซึ่งสูงกวําคะแนนเฉล่ียรวม สํวนประเด็นการเปิดโอกาสให๎ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / 
กิจกรรม มีคําคะแนนเฉล่ียต่ าสุดท่ี 3.68 แตํก็ถือวําอยูํในระดับมาก 
 

3. ยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างพัฒนาความเข๎มแข็งของชุมชน 
 
ท่ี 

 
ประเดน็วัดความพึงพอใจ 

คะแนน     
ความพึงพอใจ   

(เต็ม 5 คะแนน) 

 
แปลความหมาย 

1 มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในโครงการ / กิจกรรม 3.74 มาก 
2 มีการประชาสัมพันธ๑ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูลของโครงการ / กิจกรรม 3.79 มาก 
3 มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 3.73 มาก 
4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตํอสาธารณะ 3.73 มาก 
5 การเปิดโอกาสให๎ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 3.70 มาก 
6 การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาท่ีก าหนด 3.74 มาก 
7 ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสูํการแก๎ไขปัญหาของประชาชน 3.79 มาก 
8 ประโยชน๑ท่ีประชาชนได๎รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 3.84 มาก 
 ภาพรวม 3.76 มาก 

 

ประชากรกลํุมตัวอยําง ให๎คะแนนความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร๑ท่ี  3  การเสริมสร๎าง 
พัฒนาความเข๎มแข็งของชุมชน  คะแนนเฉล่ียท่ี 3.76 ซึ่งอยูํในระดับมาก  โดยมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดในประเด็น 
ประโยชน๑ท่ีประชาชนได๎รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม คะแนนเฉล่ียท่ี 3.84 อยูํในระดับมาก ซึ่งสูงกวํา
คะแนนเฉล่ียรวม สํวนประเด็นการเปิดโอกาสให๎ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม มีคําคะแนน
เฉล่ียต่ าสุดท่ี 3.70 แตํก็ถือวําอยูํในระดับมาก 
 

4.ยุทธศาสตร๑การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ท่ี 

 
ประเดน็วัดความพึงพอใจ 

คะแนน     
ความพึงพอใจ   

(เต็ม 5 คะแนน) 

 
แปลความหมาย 

1 มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในโครงการ / กิจกรรม 3.61 มาก 
2 มีการประชาสัมพันธ๑ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูลของโครงการ / กิจกรรม 3.69 มาก 
3 มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 3.63 มาก 
4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตํอสาธารณะ 3.65 มาก 
5 การเปิดโอกาสให๎ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 3.60 มาก 
6 การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาท่ีก าหนด 3.64 มาก 
7 ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสูํการแก๎ไขปัญหาของประชาชน 3.67 มาก 
8 ประโยชน๑ท่ีประชาชนได๎รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 3.69 มาก 
 ภาพรวม 3.65 มาก 
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ประชากรกลํุมตัวอยําง ให๎คะแนนความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร๑ที่  4   การพัฒนา 
เศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง    คะแนนเฉล่ียท่ี 3.65  ซึ่งอยูํในระดับมาก  โดยมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด
ในประเด็น มีการประชาสัมพันธ๑ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูลของโครงการ / กิจกรรม และประเด็นประโยชน๑ท่ี
ประชาชนได๎รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม คะแนนเฉล่ียท่ี 3.69 อยูํในระดับมาก ซึ่งสูงกวําคะแนนเฉล่ีย
รวม สํวนประเด็นการเปิดโอกาสให๎ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม มีคําคะแนนเฉล่ียต่ าสุดท่ี 
3.60 แตํก็ถือวําอยูํในระดับมาก 
 

5.ยุทธศาสตร๑การอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม 
 
ท่ี 

 
ประเดน็วัดความพึงพอใจ 

คะแนน     
ความพึงพอใจ   

(เต็ม 5 คะแนน) 

 
แปลความหมาย 

1 มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในโครงการ / กิจกรรม 3.57 มาก 
2 มีการประชาสัมพันธ๑ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูลของโครงการ / กิจกรรม 3.59 มาก 
3 มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 3.56 มาก 
4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตํอสาธารณะ 3.56 มาก 
5 การเปิดโอกาสให๎ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 3.52 มาก 
6 การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาท่ีก าหนด 3.56 มาก 
7 ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสูํการแก๎ไขปัญหาของประชาชน 3.64 มาก 
8 ประโยชน๑ท่ีประชาชนได๎รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 3.69 มาก 
 ภาพรวม 3.59 มาก 

 
ประชากรกลํุมตัวอยําง ให๎คะแนนความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร๑ที่  5   การอนุรักษ๑ 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม  คะแนนเฉล่ียท่ี 3.59  ซึ่งอยูํในระดับมาก  โดยมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดใน
ประเด็น ประโยชน๑ท่ีประชาชนได๎รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม คะแนนเฉล่ียท่ี 3.69 อยูํในระดับมาก ซึ่ง
สูงกวําคะแนนเฉล่ียรวม สํวนประเด็นการเปิดโอกาสให๎ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม มีคํา
คะแนนเฉล่ียต่ าสุดท่ี 3.52 แตํก็ถือวําอยูํในระดับมาก 
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6.ยุทธศาสตร๑การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
 

 
ท่ี 

 
ประเดน็วัดความพึงพอใจ 

คะแนน     
ความพึงพอใจ   

(เต็ม 5 คะแนน) 

 
แปลความหมาย 

1 มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในโครงการ / กิจกรรม 3.75 มาก 
2 มีการประชาสัมพันธ๑ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูลของโครงการ / กิจกรรม 3.78 มาก 
3 มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 3.72 มาก 
4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตํอสาธารณะ 3.71 มาก 
5 การเปิดโอกาสให๎ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 3.71 มาก 
6 การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาท่ีก าหนด 3.76 มาก 
7 ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสูํการแก๎ไขปัญหาของประชาชน 3.76 มาก 
8 ประโยชน๑ท่ีประชาชนได๎รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 3.79 มาก 
 ภาพรวม 3.75 มาก 

 
ประชากรกลํุมตัวอยําง ให๎คะแนนความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร๑ที่  6   การพัฒนา 

โครงสร๎างพื้นฐาน  คะแนนเฉล่ียท่ี 3.75  ซึ่งอยูํในระดับมาก  โดยมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดในประเด็น ประโยชน๑ท่ี
ประชาชนได๎รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม คะแนนเฉล่ียท่ี 3.75 อยูํในระดับมาก ซึ่งสูงกวําคะแนนเฉล่ีย
รวม สํวนประเด็นการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตํอสาธารณะ และประเด็นการเปิดโอกาส
ให๎ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม มีคําคะแนนเฉล่ียต่ าสุดท่ี 3.71 แตํก็ถือวําอยูํในระดับมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
 
 
 


