
 
บทน ำ 

 

 ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง  
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลต าบลที่วัง ในฐานะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน  จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท าแผน
ติดตามและประเมินผล เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ เพ่ือใช้เปรียบเทียบการ
ท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย  
   การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น สามารถก ากับดูแล ทบทวน 
และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณใน
การด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบดูว่าแผนงาน 
โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และ
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์/โครงการ/แผนพัฒนา จึงเป็นเครื่องมือส าคัญใน
การทดสอบผลการด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้
หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาฯ 
โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวน
การพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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1.  ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล  

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ด าเนินการอยู่  โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ
เกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงานให้ลุล่วง   ค่าใช้จ่าย
โครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ ลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่า
ที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่ม เป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การ
ประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรือภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จ
สิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงาน
ที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  
น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับ
ที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  

2.  ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล  

 ผู้บริหารเทศบาลต าบลที่วังใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้หลาย
แนวทาง ดังนี้  

 2.1 จัดสรรทรัพยากรของเทศบาลต าบลที่วัง สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่า
กิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม ่ 

 2.2  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการ
ปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารก าหนดไว้หรือไม่  

 2.3  เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการท างานของเจ้าหน้าที่  ซึ่งเป็นผล
ต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่
ก าหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ  

3.  วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล  

 3.1  เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  

 3.2  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
 3.3  เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลที่วังและแก้ไขได้ตรงกับ
ปัญหาที่เกิดข้ึน  

 3.4  เพื่อใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่ปีต่อไป  
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4.  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 

  4.1  กรอบในกำรติดตำมและประเมินผล 
  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
ข้อ 29 และตามระเบียบกระรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2561 ข้อ 12 (3)  และข้อ 13 (5) ก าหนดให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี      

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลที่วังได้รับการแต่งตั้ง ตามระเบียบฯ 
ต้องก าหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ โดยให้มีการประชุม ก าหนดแนวทาง วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลและออกพ้ืนที่สุ่มตรวจติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน เพ่ือการ
ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลและใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของ
เทศบาลฯ ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบฯ และการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับปัญหา ความ
ต้องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และสถานการณ์ภายนอก  จึงต้องมีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลที่วัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และสรุปรายงานผลเสนอต่อนายกเทศมนตรี เพ่ือ
นายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาลฯ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลที่วัง และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในเขตเทศบาลทราบโดยทั่วกันตามล าดับต่อไป  

 ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็น อย่างยิ่ง  
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท าแผนติดตามและประเมินผล เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ เพ่ือใช้เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย โดยขั้นตอนในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามารถจัดวางเป็นแผนผังขั้นตอนได้  ดังนี้ 
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กระบวนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 
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  4.2  แนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ด าเนินการอยู่  โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ
เกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงานให้ลุล่วง  ค่าใช้จ่าย
โครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อย
กว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน  เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม  การ
ประเมินผล คือ  การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรือภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จ
เสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผล เป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม  การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่า
แผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็น
อย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูล
ย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  

5. ระเบียบ  วิธีกำรและเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 

 5.1  ระเบียบที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ.2561 ข้อ 12 (3) และข้อ 13 (5)   
  1. ให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ รายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดย อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี 
  2. ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนที่ 4 การ
ติดตาม ได้ก าหนดให้หัวข้อการติดตามและประเมิน ดังนี้ 
  1. การติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  2. ติดตามประเมินผลโครงการ 
  3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
   - ผลกระทบน าไปสู่อนาคต มีวิธีการท า สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร 
   - ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพื่อ 
     น าไปสู่ข้อเสนอแนะ 
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  5.2  วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล 

 การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถ
เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่  เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ด าเนินงานที่จะสามารถน าไปสู่การบรรลุแผนที่ก าหนดไว้ได้  เคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามผลการด าเนินงาน  ได้แก่ 
แบบติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลที่วัง ซึ่งประกอบไปด้วย การติดตามการด าเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม  การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  การติดตามโครงการ/
กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานการประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อด าเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ  เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้  โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินผล ได้แก่  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลที่วังในภาพรวม  ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานในแต่ละ
ยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนารวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้   อีกทั้งการติดตาม
และประเมินผลด้วยระบบ  e-plan ซึ่งเทศบาลต าบลที่วัง โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล มีวิธีการ
ติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

1)  กำรก ำหนดห้วงเวลำในกำรติดตำมและประเมินผล  

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ/
กิจกรรม  โดยค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ/กิจกรรม  ทั้งนี้ ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมทุกคร้ังที่ด าเนินการแล้วเสร็จสรุปและรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบ
ในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึง่คร้ัง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 2)  เครื่องมือท่ีใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ก าหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา
ท้องถิ่นและแผนการด าเนินงาน  เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการใช้งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ  ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน  ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีดีสักเพียงไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถ
บ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถท่ีจะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้   

ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องมีเคร่ืองมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงาน
ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง“ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะ
เป็นเคร่ืองมือในการน าข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน    
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6.  คณะกรรมกำรตดิตำมและประเมนิผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลท่ีวัง 

6.1  นายมงคล  ไชยฤกษ์ สมาชิกสภาเทศบาล ประธานกรรมการ 
6.2  นายนิทน  สระบัว สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ    
6.3  นายบญุยืน  จันทร์สุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล            กรรมการ 
6.4  นางสาวสุจติ  รักษาศร ี ผู้แทนประชาคม  กรรมการ    
6.5  นายชุมพล  คงเส้ง ผู้แทนประชาคม  กรรมการ 
6.6  นายบรรจบ  อนุจร ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดควนชม  กรรมการ 
6.7  นางพัชรินทร์  แผนทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นวังยวน  กรรมการ 
6.8  นายสายัณห์  ไหมแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
6.9  นายเชาว ์ รัตนพันธ ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
6.10 นางสาวพรรณี สุกใส ผู้อ านวยการกองคลัง  กรรมการ 
6.11 นางมาริสา  เพ็ชรทอง   ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน   กรรมการและเลขานุการ   
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ยุทธศำสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และแนวทำงกำรพัฒนำเทศบำล 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของเทศบำลต ำบลท่ีวัง 

 1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1) แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ าและบ ารุงรักษาคู
คลอง 
  2) แนวทางการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าสะอาดเพื่ออุปโภค - บริโภค 
  3) แนวทางพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
  4) แนวทางการพัฒนาระบบจราจร 

 1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  1) แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
  2) แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว 

 1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  1) แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ 
  2) แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรม และประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
  1) แนวทางส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 
  2) แนวทางส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

 1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
  1) แนวทางสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  2) แนวทางการบ าบัดและก าจัดขยะมูลฝอย 

 1.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและข้อมูลข่าวสาร 
  1) แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  2) แนวทางส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  3) แนวทางการเพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน 
  4) แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำประสงค์ในกำรพัฒนำเทศบำล 

 2.1 วิสัยทัศน์กำรพัฒนำเทศบำลต ำบลท่ีวัง 

เทศบาลต าบลที่วัง  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมาย
ความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า  ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่าง
รอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ  จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์   คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นใน
อนาคต  ดังนี้ 

“เข้ำใจ เข้ำถึง สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข ด้วยควำมเสมอภำคและเป็นธรรม                        
น ำพำสู่บริหำรบ้ำนเมืองที่ดี” 

 2.2 พันธกิจกำรพัฒนำ เทศบำลต ำบลท่ีวัง 
   1) สร้างระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน 
  2) ส่งเสริมด้านการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว นันทนาการ
และกีฬา 
  3) ส่งเสริมสุขภาพและบริการด้านสาธารณสุข 
  4) ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมของประชาชนเพ่ือแก้ไขปัญหาความ
ยากจน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  5) พัฒนาศักยภาพของคนและสังคมยกมาตรฐานคุณภาพชีวิต 
  (5.1) ด าเนินการเพ่ือให้ประชาชนมีงานท า มีอาชีพเสริม ท าให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นและ
แก้ปัญหาความยากจน 
  (5.2) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของคน สังคม เพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็งและจัดให้มี
สวัสดิการสังคม 
  (5.3) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
  6) สร้างระบบการก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และคุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติพัฒนา
สิ่งแวดล้อม และภูมิทัศน์เมือง 
  7) พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานจัดการที่ดี มีความโปร่งใส ส่งเสริม
สนับสนุนการเมือง การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
  8) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอย่างต่อเนื่อง 

 2.3 จุดมุ่งหมำย/เป้ำประสงค์  เพื่อกำรพัฒนำของเทศบำลต ำบลท่ีวัง 

  1) จัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในทุกๆ ด้านให้เกิดผลการพัฒนาที่ยั่งยืนเพ่ือมีคุณภาพ 
  2) ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาด้านท่องเที่ยวและการกีฬารวมทั้งปลูกฝังให้ประชาชนอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  3) ด าเนินการเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีถ้วนหน้า 
  4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
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3. ค ำแถลงนโยบำยของผู้บริหำรเทศบำลต ำบลท่ีวัง 

 เรียน  ท่ำนประธำนสภำเทศบำลและสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลท่ีวังทุกท่ำน  

        ตามที่เทศบาลต าบลที่วัง ได้ประกาศรับสมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลที่วัง แทนต าแหน่งที่ว่าง
ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลที่วัง เมือ่วันที่ 4 พฤษภาคม 2557 และประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
ที่วังได้มอบความไว้วางใจให้  กระผมนายเชาวลิต เจริญพงศ์ เป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลที่วัง และ
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ตามมาตรา 48 สัตต แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล  2496 และเพ่ิมเติมฉบับที่ 12 พ.ศ.2546 ก าหนดให้นายกเทศมนตรี ด ารงต าแหน่งนับตั้งแต่วันเลือกตั้ง และ
เพ่ือเป็นไปตามมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 2496 นายกเทศมนตรีต้องแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล
ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง กระผมนายเชาวลิต เจริญพงศ์ จึงได้ก าหนดนโยบายบริหารงาน
ราชการใน 4 ปีข้างหน้าของเทศบาลต าบลที่วัง เพ่ือน าเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลที่วังได้
รับทราบถึงเจตนารมณ์ภายใต้สโลแกนที่ว่า “เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำคน พัฒนำชุมชน ส่งเสริมกำรศึกษำ” ดังนั้นเพ่ือ
เป็นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลที่วัง บรรลุผลส าเร็จและเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่พ่ีน้อง
ประชาชนและส่วนรวม โดยยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและค านึงถึง
บทบัญญัติของกฎหมายตลอดจนกรอบหน้าที่ความรับผิดชอบต่อเทศบาลจะด าเนินการดังต่อไปนี้ 

 1. ด้ำนบริหำรกำรเมืองกำรจัดกำร 
     ด้วยนโยบายของชุดบริหารเทศบาลต าบลที่วังดูแลผลประโยชน์ของประชาชน และประชาชนต้อง
ประทับใจกับการให้บริการตามภารกิจและหน้าที่ ดังนั้นการบริหารการเมือง การจัดการ โดยมุ่งเน้นความสะดวกสบาย
และความรวดเร็ว ในด้านการบริหารแก่ประชาชน โดยการแยกบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนระหว่างข้าราชการฝ่ายการเมือง
และข้าราชการประจ า  ซึ่งข้าราชการฝ่ายการเมืองจะเป็นผู้ก าหนดนโยบายและวางยุทธศาสตร์หลักการบริหาร ส่วน
ข้าราชการฝ่ายประจ าเป็นผู้น านโยบายและยุทธศาสตร์ดังกล่าวไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมี
คุณภาพและมีการประเมินผลงาน 

 2. ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
2.1 ถนน จะมีการส ารวจทุกเส้นทางของชุมชนเพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้างถนนลาดยางหรือถนน

คอนกรีต รวมถึงการควบคุมดูแลการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพในการสัญจรไปมาอย่างสะดวกและปลอดภัย 
2.2 ไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าให้มีใช้ตามระบบทุกครัวเรือน และขยายไฟฟ้าเขตสาธารณะให้ครอบคลุม

เต็มพ้ืนที่ของทุกชุมชน 
2.3 การประปา ขยายเขตระบบประปาของภูมิภาคเชื่อมโยงทุกชุมชน ส่วนที่เป็นประปาหมู่บ้านจะ

ปรับปรุงดูแลให้สามารถใช้งานได้ 
2.4 ขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขิน สามารถระบายน้ าได้ดีเพ่ือป้องกันการเกิดอุทกภัย 

 3. ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม 

3.1 สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการรวมกลุ่มของชุมชน 
3.2 สนับสนุนการออมทรัพย์และสหกรณ์ที่มีอยู่ให้เข้มแข็งทางด้านเงินทุน 
3.3 ประสานงานผลักดันการออกเอกสารสิทธิที่ดินท ากินที่ตกค้าง 
3.4 พัฒนาพ้ืนที่ริมทางหลวงเป็นร้านค้าชุมชน ตลาดนัดชุมชน โดยประสานงานกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
3.5 สนับสนุนเงินผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
3.6 เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาท้องถิ่นการเรียนรู้ การเมืองการท้องถิ่น 
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 4. ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ กีฬำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 

4.1 สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ขยายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ครอบคลุมทุกชุมชน 
4.2 สนับสนุนทุนการศึกษาครอบครัวยากจน 
4.3 สนับสนุนให้มีห้องสมุดประชาชน 
4.4 จัดตั้งศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์และศูนย์อินเตอร์เน็ตประจ าต าบล 
4.5 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาเฉพาะด้าน 
4.6 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาทุกระดับระหว่างชุมชนและโรงเรียน 
4.7 ส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณีท้องถิ่น ทุกชุมชน 

 5. ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 

5.1 ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 
5.2 ส่งเสริมความรู้ขั้นพ้ืนฐานในการป้องกันโรคร้าย 
5.3 ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรและเครื่องมือทางการแพทย์กับสถานพยาบาลของต าบล 
5.4 ส่งเสริมสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กเยาวชนและสตรี 
5.5 จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจ สุขภาพประจ าปี เทศบาลพบประชาชน 
5.6 จัดให้มีโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลในชุมชน 
5.7 จัดระบบการก าจัดขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ 

6. ด้ำนควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

6.1 สนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6.2 สนับสนุนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตั้งชุดลาดตระเวน

รักษาความปลอดภัยของชุมชน 
6.3 ส่งเสริมการปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรม โดยสนับสนุนงบประมาณแก่เจ้าหน้าที่

ต ารวจที่รับผิดชอบในเขตพ้ืนที่ 
6.4 จัดตั้งชุมชนเข้มแข็งป้องกันยาเสพติด ศูนย์บ าบัดผู้ติดยาเสพติด 

7. นโยบำยด้ำนอ่ืนๆ 

7.1 ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกินขีดความสามารถของเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลที่วังและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพ 
นโยบายนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของแนวคิดในการท างานเพ่ือไปสู่จุดหมายของการพัฒนาในทุกๆ ด้านโดยก าหนดให้เป็น
ส่วนกลางการพัฒนาต าบล 

 การก าหนดนโยบาย การบริหารงานราชการของนายกเทศมนตรีตามที่กล่าวมานี้ กระผม       
นายเชาวลิต เจริญพงศ์ ขอให้ความเชื่อมั่นจะบริหารงานราชการอย่างเต็มที่ และให้เกิดผลประโยชน์ให้มากที่สุด 
 

 
ขอขอบคุณ 

นำยเชำวลิต    เจริญพงศ์ 
นำยกเทศมนตรีต ำบลที่วัง 
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4. กำรวำงแผน 

  เทศบาลต าบลที่วัง  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลที่วัง ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ.2548 โดยมีการจัดประชุมประชาคมระดับต าบล เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่ของประชาชนในพื้นที่ ก่อน
น ามาจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือน าไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป  

  เทศบาลต าบลที่วัง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  เทศบาลต าบลที่วัง เมื่อ
วันที่ 14 มิถุนายน 2562 โดยมีจ านวนโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาล
ต าบลที่วัง ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ 

ปีท่ี 1   2561 ปีท่ี 2   2562 ปีท่ี 3  2563 ปีท่ี 4 2564 ปีท่ี 5 2565 รวม 

จ ำนวน 
 

งบประมำณ จ ำนวน 
 

งบประมำณ จ ำนวน 
 

งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 
 

จ ำนวน งบประมำณ 
 

จ ำนวน งบประมำณ 

1.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

41   55,684,196  
 

103 
 

106,368,320  
 

 

121 120,391,732  
 

36 49,398,000  
 

92 53,396,000 92  53,396,000 

2.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

8       390,000  
 

9    1,190,000  
 

8       570,000  
 

11    2,220,000  
 

12 1,520,000 12    1,520,000  
 

3.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และศิลปวัฒนธรรม 

20   14,301,000  
 

19   13,304,000  
 

26   20,030,400  
 
 

23   13,650,400  
 

22 13,550,400 22   13,550,400  
 

4.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

27   23,145,500  
 

27   23,458,000  
 

35   30,384,000  
  
 

32   30,018,000  
 

30 26,318,000 30  26,318,000  
 

5.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม และการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

12    1,670,000  
 

13    1,755,000  
 

15    9,325,000  
 
 

16    9,345,000  
 

16 9,15,000 16   9,515,000  
 

6.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านด้าน
การเมือง การ
บริหาร 

32    5,430,000  
 

39   15,039,000  
 

43  16,290,000  
 
 

42    7,567,500  
        

40 5,290,000 40    5,290,000  
 

รวม 140 100,620,696 210 161,114,320 248 196,991,132 160 112,198,900 212 109,589,400 212 109,589,400 
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5. กำรจัดท ำงบประมำณและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 

  เทศบาลต าบลที่วัง ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 โดยมีโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  รวมทั้งสิ้น 108 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 99,326,331.00 บาท และในการ
ติดตามและประเมินผลฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้
ดังนี้ 

 

ล ำดับ 

 

ยุทธศำสตร์ 

โครงกำรตำม
เทศบัญญัติ/
จ่ำยขำดเงิน

สะสม 

 
งบประมำณ 

(บำท) 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 53 57,149,476.00 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 4 80,000.00 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

9 11,914,355.00 
 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 12 22,171,800.00 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

5 880,000.00 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและข้อมูล
ข่าวสาร 

25 7,130,700.00 

 รวม 108 99,326,331.00 
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1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน จ ำนวน 53 โครงกำร 
 

     

โครงกำร 

งบตำมเทศ
บัญญัต/ิจ่ำยขำด

เงินสะสม 
งบประมำณที่

เบิกจ่ำย 

กำรด ำเนินกำร 
หมำย
เหต ุไม

่ได
้

ด ำ
เน

ินก
ำร

 

อย
ู่ระ

หว
่ำง

ด ำ
เน

ินก
ำร

 

แล
้วเ

สร
็จ 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
ควนพล ซอย 1 หมู่ที่ 2 2,410,000 1,490,000       

เทศ
บัญญัต ิ

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางเข้าศูนย์พฒันาเด็กเล็กวัดควนชม 

785,000     
เทศ

บัญญัต ิ

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย              
บ้านนางเอ้ือน หมู่ที่ 6 

583,000 530,000     
เทศ

บัญญัต ิ

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย            
บ้านป้าสาคร  หมู่ที่ 10 

2,794,000     

 

เทศ
บัญญัต ิ

5. โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านใหญ่  
หมู่ที่ 6 

999,000 795,000    
เทศ

บัญญัต ิ

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
นายประดิษฐ์  - โรงโม่หิน หมู่ที ่5 

1,950,000 1,500,000      
เทศ

บัญญัต ิ

7. โครงการขยายเขตวางท่อประปาส่วนภูมิภาค        
สายควนพล ซอย 1 หมู่ที่ 2 

300,000 220,800     
เทศ

บัญญัต ิ

8. โครงการขยายเขตวางท่อประปาส่วนภูมิภาค         
หมู่ที่ 1 – 11 (ตอน 2) 

900,000        เทศ
บัญญัต ิ

9. โครงการติดตั้งราวกันตกบริเวณฟุตบาทเลียบถนน
ทางหลวงสาย 403 (สายเก่า) หมู่ที่ 1 

3,087,000     
เทศ

บัญญัต ิ

10. โครงการบุกเบิกถนนสายตลาดอาทิตย์  หมู่ที่ 8 202,000    
เทศ

บัญญัต ิ
11. โครงการบุกเบิกถนนสายถ้ าชวน (ตอน 2)           
หมู่ที่ 8 

881,000        เทศ
บัญญัต ิ

12. โครงการบุกเบิกถนนสายหว้ยลึก หมู่ที่ 9 1,141,000    
เทศ

บัญญัต ิ
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โครงกำร 
งบตำมเทศ

บัญญัต/ิจ่ำยขำด
เงินสะสม 

งบประมำณที่
เบิกจ่ำย 

กำรด ำเนินกำร 
หมำย
เหต ุ

ไม
่ได

้
ด ำ

เน
ินก

ำร
 

อย
ู่ระ

หว
่ำง

ด ำ
เน

ินก
ำร

 

แล
้วเ

สร
็จ 

13. โครงการถนนปรับปรุงสายชุมชนกา้งปลา        
หมู่ที่ 3 – 4 

3,287,000    
เทศ

บัญญัต ิ
14. โครงการปรับปรุงถนนสายถ้ าชวน (ตอน 1)       
หมู่ที่ 8 

836,000    
เทศ

บัญญัต ิ
15. โครงการวางท่อระบายน้ าถนนสาย              
บ่อสองลูก – บ้านนายดบั  หมู่ที่ 9 

527,000 360,000      
เทศ

บัญญัต ิ
16. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น        
บ้านวังยวน  หมู่ที่ 8 

330,000 330,000   
เงิน

อุดหนุนฯ 
17. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น        
แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 10 

530,000 530,000   
เงิน

อุดหนุนฯ 
18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
สถานีรถไฟทีว่ัง หมู่ที่ 1  

1,458,000 877,777      เงินสะสม 

19. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีต สายห้วยกบ หมู่ที่ 10 

1,292,000 1,050,000      เงินสะสม 

20. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      
สายชายคลอง ซอย 3 หมู่ที่ 1 

1,663,000 1,295,000      เงินสะสม 

21. โครงการก่อสร้างระบบประปา สายบ่อสองลูก  
หมู่ที่ 9 

945,000 684,673      เงินสะสม 

22. โครงการวางท่อระบายน้ า สาย 403 (แนวเก่า) 
ด้านฝัง่ตะวนัออก หมู่ที่ 1 

2,006,000 1,997,603    เงินสะสม 

23. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น          
บ้านนายปิน่  หมู่ที่ 8 

583,000 511,370      เงินสะสม 

24. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      
สายบ่อหรั่ง – ไร่เหนือ  หมู่ที่ 1 

1,241,000 1,220,000      เงินสะสม 

25. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต      
เสริมเหล็ก ถนนสายที่วัง – ถ้ าใหญ่  หมู่ที่ 1  

1,449,022       เงินสะสม 

26. โครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์ติก   
คอนกรีต  สายเร่ิมพัฒนา หมู่ที่ 2 

608,000 600,000    เงินสะสม 

27. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     
สายชาญชัย หมู่ที่ 4 

1,945,000 1,910,855  
 เงินสะสม 

28. โครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตสายหนองฉีด หมู่ที่ 5  

1,527,000 1,499,000  
 เงินสะสม 

29. โครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตสายบา้นหมอกล่ า – โคกกฐิน  หมู่ที่ 7 

1,745,000 1,735,000  

 เงินสะสม 

30. โครงการวางท่อขยายเขตประปาสว่นภูมิภาค  
หมู่ที่ 11 

497,242 495,000  
 เงินสะสม 
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โครงกำร 
งบตำมเทศ

บัญญัต/ิจ่ำยขำด
เงินสะสม 

งบประมำณที่
เบิกจ่ำย 

กำรด ำเนินกำร 
หมำย
เหต ุ

ไม
่ได

้
ด ำ

เน
ินก

ำร
 

อย
ู่ระ

หว
่ำง

ด ำ
เน

ินก
ำร

 

แล
้วเ

สร
็จ 

31. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบ            
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองทราย หมู่ที่ 1 

481,000 447,000      เงินสะสม 

32. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบ           
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายอุ่นด ารงการ-นาตนี-ชะมาย 
หมู่ที่ 7 

351,000 350,000      เงินสะสม 

33. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบ           
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายใสใหญ่-ที่วัง  หมู่ที่ 9 

484,000 459,000      เงินสะสม 

34. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบ           
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายควนหลวงนาย หมู่ที่ 11 

173,000 172,000      เงินสะสม 

35. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบ            
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนางพริ้ม-อบต.ควนกรด 
หมู่ที่ 7 

366,000 365,000    เงินสะสม 

36. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      
สาย 403 (สายเก่า) ซอย 1 หมู่ที่ 1 

328,000 251,000      เงินสะสม 

37. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     
สายนายปิ่น ตอน 2 หมู่ที่ 8 

831,000 468,000      เงินสะสม 

38. โครงการบุกเบิกถนนสายบา้นลงุวิน หมู่ที่ 8  297,000       เงินสะสม 

39. โครงการบุกเบิกถนนสายควนพล ซอย  หมู่ที่ 2 349,000 191,000    เงินสะสม 

40. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น         
บ้านดอนรัก หมู่ที่ 8 

786,000 600,000    เงินสะสม 

41. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบ           
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายควนม่วง-ไร่เหนือ หมู่ที่ 6 

282,000 281,000    เงินสะสม 

42. โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายซอยเภาลาย-คลองทราย หมู่ที่ 11 

491,000 490,000    เงินสะสม 

43. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบ           
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทา่ไฟ-ไร่เหนือ หมู่ที่ 6 

173,000 163,000    เงินสะสม 
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โครงกำร 
งบตำมเทศ

บัญญัต/ิจ่ำยขำด
เงินสะสม 

งบประมำณที่
เบิกจ่ำย 

กำรด ำเนินกำร 
หมำย
เหต ุ

ไม
่ได

้
ด ำ

เน
ินก

ำร
 

อย
ู่ระ

หว
่ำง

ด ำ
เน

ินก
ำร

 

แล
้วเ

สร
็จ 

44. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     
สาย 403 (เก่า) ซอย 2 หมู่ที่ 1 

474,000 449,851      
เงินทุน
ส ารอง 

45. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     
สาย 403 (เก่า) ซอย 3 หมูที่ 1  

460,000 460,000      
เงินทุน
ส ารอง 

46. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     
สายเดชพชิัยอุทิศ หมู่ที่ 7  

493,000 484,507      
เงินทุน
ส ารอง 

47. โครงการคอนกรีตเสริมเหล็กสายบังคบัคดี    
ซอย 1 หมู่ที่ 7 

302,000 302,000      
เงินทุน
ส ารอง 

48. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ            
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองใหม่  หมู่ที่ 5 

4,331,000 2,969,995.28    

เงินทุน
ส ารอง 

49. โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก          
สายนาเปลีย่น ซอย 1 หมู่ที่ 6 

620,000 371,000      
เงินทุน
ส ารอง 

50. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      
สายยายเจียน ตอน 2 หมู่ที่ 8 

3,068,000 1,798,000      
เงินทุน
ส ารอง 

51. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.        
ถนนสายวังไทร หมู่ที่ 8 

831,459 667,000      
เงินทุน
ส ารอง 

52.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ถนนสายวงัไทร -
ช่องลม หมู่ที่ 8  

1,400,753 1,198,000    
เงินทุน
ส ารอง 

53. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ             
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายในคา่ย หมู่ที่ 10 

1,276,000 786,600  
 

เงินทุน
ส ารอง 
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2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว  จ ำนวน  4   โครงกำร     

 
      

โครงกำร 
งบตำมเทศ

บัญญัต/ิจ่ำยขำด
เงินสะสม 

งบประมำณที่
เบิกจ่ำย 

กำรด ำเนินกำร 
หมำย
เหต ุไม

่ได
้

ด ำ
เน

ินก
ำร

 

อย
ู่ระ

หว
่ำง

ด ำ
เน

ินก
ำร

 

แล
้วเ

สร
็จ 

1. โครงการส่งเสริมและสนับสนนุกลุ่มอาชีพสตรี 
ผู้สูงอาย ุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

20,000       
เทศ

บัญญัต ิ

2. โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ในต าบลที่วัง 20,000        
เทศ

บัญญัต ิ

3. โครงการส่งเสริมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบล เพื่อประกอบอาชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมท าแปลงสาธิตการเกษตร 

20,000 9,450      โอนลด 

4. โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 20,000        
เทศ

บัญญัต ิ
 
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และศิลปวัฒนธรรม  จ ำนวน 9 โครงกำร 

   

       

โครงกำร 
งบตำมเทศ

บัญญัต/ิจ่ำยขำด
เงินสะสม 

งบประมำณที่
เบิกจ่ำย 

กำรด ำเนินกำร 
หมำย
เหต ุ

ไม
่ได

้
ด ำ

เน
ินก

ำร
 

อย
ู่ระ

หว
่ำง

ด ำ
เน

ินก
ำร

 

แล
้วเ

สร
็จ 

1. โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ 50,000 49,445      
เทศ

บัญญัต ิ
2. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จา่ยการบริหาร
สถานศึกษา 

1,437,780 1,229,390      
เทศ

บัญญัต ิ

3. โครงการครอบครัวพึ่งได ้ 20,000 14,901      
เทศ

บัญญัต ิ

4. โครงการสานสายใยรักสู่ครอบครัว 200,000        
เทศ

บัญญัต ิ

5. โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีลอยกระทง 200,000 156,892.75      โอนลด 

6. โครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียน 6,484,000 6,431,000      
เทศ

บัญญัต ิ

7. โครงการอาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กนักเรียน 3,462,575 2,460,837.18      ผูกพัน 

8. โครงการส่งเสริมและสนับสนนุการบ ารุงรักษา
ศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

30,000        
เทศ

บัญญัต ิ

9. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV  

30,000 30,000    
เงิน

อุดหนุนฯ 
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4.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและสังคม จ ำนวน 12 โครงกำร      

       

โครงกำร 
งบตำมเทศ

บัญญัต/ิจ่ำยขำด
เงินสะสม 

งบประมำณที่
เบิกจ่ำย 

กำรด ำเนินกำร 
หมำย
เหต ุ

ไม
่ได

้
ด ำ

เน
ินก

ำร
 

อย
ู่ระ

หว
่ำง

ด ำ
เน

ินก
ำร

 

แล
้วเ

สร
็จ 

1. โครงการให้บริการทางสังคมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 100,000        
เทศ

บัญญัต ิ

2. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 15,346,800 13,830,400      โอนลด 

3. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ 3,840,000 3,167,200      
เทศ

บัญญัต ิ

4. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 180,000 136,000      
เทศ

บัญญัต ิ

5. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด 
เทศบาลที่วงัคัพ 

400,000 300,982       โอนลด 

6. โครงการส่งทีมกีฬาและกรีฑาร่วมแข่งขันกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ  

50,000      
  

เทศ
บัญญัต ิ

7. โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบา้ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมาร ี

30,000 1,595      
เทศ

บัญญัต ิ

8. โครงการสมทบงบประมาณกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลต าบลทีว่ัง 

300,000        
เทศ

บัญญัต ิ

9. โครงการเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข 

500,000    
เทศ

บัญญัต ิ

10. โครงการส่งเสริมสนับสนนุกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

20,000   
เทศ

บัญญัต ิ

11. โครงการส่งเสริมสนับสนนุศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ต าบลที่วงั 

20,000   
เทศ

บัญญัต ิ

12. โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์      
บ้านธรรมเผด็จ (โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ) หมู่ที่ 7 

1,385,000 1,385,000  
เงิน

อุดหนุนฯ 
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5.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อม และกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ จ ำนวน 5 โครงกำร   
       

โครงกำร 
งบตำมเทศ

บัญญัต/ิจ่ำยขำด
เงินสะสม 

งบประมำณที่
เบิกจ่ำย 

กำรด ำเนินกำร 
หมำย
เหต ุ

ไม
่ได

้
ด ำ

เน
ินก

ำร
 

อย
ู่ระ

หว
่ำง

ด ำ
เน

ินก
ำร

 

แล
้วเ

สร
็จ 

1. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา                
มหาราชิน ี

5,000 600       
เทศ

บัญญัต ิ

2. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ                
“จิตอาสา สรา้งปา่ รักษ์น้ า” 

5,000 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

 
  

เทศ
บัญญัต ิ

3. โครงการฝังกลบขยะมลูฝอยและปรับปรุงภูมิทัศน์
บ่อฝังกลบขยะ 

800,000 747,175      
เทศ

บัญญัต ิ

4. โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ าล้น อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

50,000     
เทศ

บัญญัต ิ

5. โครงการสร้างชุมชนให้น่าอยู ่เรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

20,000    
เทศ

บัญญัต ิ
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 6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร จ ำนวน 25 โครงกำร    
       

โครงกำร 
งบตำมเทศ

บัญญัต/ิจ่ำยขำด
เงินสะสม 

งบประมำณที่
เบิกจ่ำย 

กำรด ำเนินกำร 
หมำย
เหต ุ

ไม่
ได้

ด ำ
เน

ินก
ำร

 

อย
ู่ระ

หว
่ำง

ด ำ
เน

ินก
ำร

 

แล
้วเ

สร
็จ 

1. โครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการ
พัฒนาตนเองสู่การพฒันาท้องถิน่ของเทศบาลต าบล 
ที่วัง ประจ าปี พ.ศ.2562 

300,000 106,100      โอนลด 

2. โครงการจัดตั้งและพฒันาเครือข่ายประชาสัมพันธ์
เทศบาลต าบลที่วัง 

20,000 16,820       
เทศ

บัญญัต ิ

3. โครงการวันท้องถิ่นไทย 5,000 2,100       
เทศ

บัญญัต ิ
4. โครงการวันเทศบาล 5,000 600.00      เทศ

บัญญัต ิ
5. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล             
และพนักงานจา้ง 

20,000       
เทศ

บัญญัต ิ 

6. โครงการทบทวนแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาล
ต าบลที่วัง 

20,000    โอนลด 

7. โครงการทบทวนแผนพฒันาท้องถิ่น            
(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลที่วัง 

- 15,445      โอนเพิ่ม 

8. โครงการเทศบาลพบประชาชน 50,000 45,500       เทศ
บัญญัต ิ

9. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่
ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงาน
จ้าง เทศบาลต าบลที่วัง 

50,000        
เทศ

บัญญัต ิ 

10. โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบยีนทรัพยส์ิน 30,000 2,508      โอนลด  

11. โครงการจัดการเลือกตั้ง 500,000 79,050       โอนลด 

12. โครงการจัดท าเอกสารเผยแพร่การด าเนินงาน 100,000 99,000      โอนเพิ่ม 
13. โครงการด าเนนิการจัดท าระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ 

20,000 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
     โอนลด  

14. โครงการพัฒนาศักยภาพเพือ่เพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏบิัติงาน 

10,000 
ไม่ใช้

งบประมาณ      โอนลด 

15. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกนัอุทกภัย วาตภัย 
และอัคคีภัยประจ าป ี

15,000        
เทศ

บัญญัต ิ
16. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันและ
ควบคุมไฟปา่ 

50,000 50,000   
เงิน

อุดหนุน 

17. โครงการ “จิตอาสา เราท าความดี ด้วยหัวใจ” 5,000 ไม่ใช้
งบประมาณ    

เทศ
บัญญัต ิ
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โครงกำร 
งบตำมเทศ
บัญญัติ/จ่ำย
ขำดเงินสะสม 

งบประมำณที่
เบิกจ่ำย 

กำรด ำเนินกำร 
หมำย
เหตุ ไม่

ได้
ด ำ

เน
ินก

ำร
 

อย
ู่ระ

หว
่ำง

ด ำ
เน

ินก
ำร

 

แล
้วเ

สร
็จ 

18. โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและ ความ
ปลอดภัยให้กับประชาชน 

100,000 93,121      
เทศ

บัญญัต ิ
19. โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนกิจการสภาเด็ก
และเยาวชน ต าบลที่วัง   

20,000       
เทศ

บัญญัต ิ
20. วันปิยมหาราช, 12 สิงหามหาราชินีฯ, วันพระ
ราชสมภพ พระบรมวงศานุวงศ์ ฯลฯ 

100,000 239,461       โอนเพิ่ม 

21.โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (บริเวณ
ส านักงานเทศบาลต าบลที่วงั) 

3,000,000       
เทศ

บัญญัต ิ
22. โครงการบริหารจัดการศูนยป์ฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ าเภอทุ่งสง เพื่ออุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบล     
นาหลวงเสน 

30,000       
เทศ

บัญญัต ิ 

23. โครงการอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอทุ่งสง 
  - การจัดงานประเพณีเดือนสบิ 
  - โครงการสืบสานประเพณีวฒันธรรมท้องถิ่น  
     "ประเพณีมาฆบชูาแห่ผา้ขึ้นธาตุ 
   - การจัดงานเทศกาลประเพณีชักพระอ าเภอทุ่งสง 
   - การจัดงานรัฐพธิ ี

91,000 91,000      
เทศ

บัญญัต ิ 

24. โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ในการปฏิบัติราชการ 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ  
  - ส านักปลัด 
  - กองคลัง 
  - กองช่าง 
  - กองการศึกษา 
  - กองวิชาการฯและแผนงาน 
  - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม 

1,360,000 658,447.63       โอนเพิ่ม 

25. โครงการจัดหาวัสดุอปุกรณ์ครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ 
  - ส านักปลัด 
  - กองคลัง 
  - กองช่าง 
  - กองการศึกษา 
  - กองวิชาการและแผนงาน 
  - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม 

1,329,700 1,629,260       โอนเพิ่ม 
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กำรติดตำมและกำรประเมินผล 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 (3) และข้อ 13 (5)  ก าหนดว่า  
  1. ให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ รายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดย อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี 
  ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดให้ใช้
รูปแบบเชิงพรรณา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติรูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่างๆ จาก  

  1. ใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
    (1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
    (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model 
ของ Kaplan & Norton 
    (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF) 
    (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 
    (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System 
(PPMS) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS  
   (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem 
Solving Method 
    (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
    (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
    (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
    (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
    (11) แบบอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ 
(1) - (10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้  
  2. เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา 
(Time) เป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
  3. ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
  4. วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs)  
  5. ผลกระทบ (Impact) 
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 1. แบบกำรติดตำมประเมินผลยุทธศำสตร์ 

แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ 
เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น 

 
ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนน 

1.ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2.กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 20 
3.ยุทธศำสตร์ประกอบด้วย 60 
     3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
     3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
     3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
     3.4 วสิัยทัศน์ (5) 
     3.5 กลยุทธ ์ (5) 
     3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
     3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
     3.8 แผนงาน (5) 
     3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
 

 
หมำยเหตุ : เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. ไม่ควรน้อยกว่า  
ร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
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แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ 
เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนน 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3.ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 65 
   3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (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) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทำงเบื้องต้นในกำรให้คะแนน แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ 
เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
1.ข้อมูลสภำพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐำน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 
3 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 2 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ 

(2) 2 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคม ขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 2 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง      
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(2) 2 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2) 2 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 2 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 2 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 3 
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ประเด็น 
กำรพิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
2.กำรวิเครำะห์
สภำวกำรณ์และ
ศักยภำพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ    
Thailand 4.0 

20 
(5) 

 
5 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3) 2 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (3) 3 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 
 

(3) 3 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) 3 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength 
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ
T-Threats (อุปสรรค) 

(3) 3 

3.ยุทธศำสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ Thailand 4.0  

60 
(10) 

 
10 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ     
ฉบับที่ 12 และ Thailand 4.0 

(10) 10 
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ประเด็น 
กำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ์ 

 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 

3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

 

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล 
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และThailand 4.0 

(10) 10 

3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
โอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(5) 5 

3.5 กลยุทธ์ 
 
 
 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศน์นั้น 

(5) 94 

3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกล
ยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 
 

(5) 5 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(5) 5 

3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

(5) 5 

3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 5 
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2. แบบกำรติดตำมประเมินผลโครงกำร 

แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น  

 
ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนน 

2.1 กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพิจำรณำ 10 
2.2 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ 10 
2.3 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ 10 
2.4 แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพิจำรณำ 10 
2.5 โครงกำรพัฒนำ ประกอบด้วย 60 
     1. ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
     2. ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
     3. เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
     4. โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (5) 
     5. เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

(5) 

     6. โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
     7. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
     8. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

     9. งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
     10. มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
     11. มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (5) 
     12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนน 

1.กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพิจำรณำ 10 
2.กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ 10 
3.กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ 10 
4. แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพิจำรณำ 10 
5.โครงกำรพัฒนำ ประกอบด้วย 60 
     5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
     5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
     5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
     5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี (5) 
     5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ  

(5) 

     5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
     5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
     5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

     5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
     5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
     5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (5) 
     5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
 

หมำยเหตุ : เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. ไม่ควรน้อยกว่า     
ร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
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แนวทำงเบื้องต้นในกำรให้คะแนนแนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็น 

กำรพิจำรณำ 
รำยละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

1.กำรสรุปสถำนกำรณ์
กำรพัฒนำ 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพดา้นเศรษฐกิจ,ด้าน
สังคม,ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 10 

2.กำรประเมินผลกำรน ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมำณ 

1) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปรมิาณ เช่น การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานตา่งๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนท่ีด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไวเ้ท่าไร 
จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการไดม้ีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตาม
หลักอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าท่ีที่ได้ก าหนดไว ้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
ปริมาณ (Qualitative) 

10 8 

3.กำรประเมินผล กำรน ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภำพ 

1) การประเมินประสิทธิผล ของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคมาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการใน
พื้นที่น้ันๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจ
หน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพ่ึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภณัฑ์ การ
ด าเนินการต่างๆ มสีภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผล
การปฏิบัตริาชการตามที่บรรลุวตัถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนปฏิบัติ
ราชการตามที่ไดร้ับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

10 9 

4.แผนงำนและ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

1) วิเคราะห์แผนงาน/งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มคีวามสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบรูณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทีม่ีพื้นท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน/งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารฐั 

10 10 
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ประเด็น 
กำรพิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
5.โครงกำรพัฒนำ 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสยัทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรือ่งใดเรื่อง
หนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 5 

5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 
 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนดวตัถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชดัเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 5 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
5.4 โครงการมีความ 

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน 
สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเปา้หมายคืออะไร มผีลผลติอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายใหชั้ดเจนว่า
โครงการนี้จะท าท่ีไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุม่ ให้บอกชัดลงไปว่า
ใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 5 

สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
 
 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(3) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสรา้งการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เปน็มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้
เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5) 5 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ
 
 
 
 
 
 

โครงการมคีวามสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตฉิบับท่ี 12 
โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (3) 
ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี       (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศ
ไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสูป่ฏิบัติให้เกดิผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจงัใน 5 ปีท่ี
ต่อยอดไปสู่ผลสมัฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) 
การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลดุพ้นกับดักรายไดป้านกลางสู่รายได้
สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูง
วัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรบัการ
เชื่อมโยงภูมภิาคและความเป็นเมอืง (5) การสร้างความเจรญิเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม    (6) การบริหารราชการ
แผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5) 5 
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ประเด็น 
กำรพิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 

5.6 โครงการมี
ความสอดคล้อง
กับ Thailand 
4.0 
 
 
 
 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based 
Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้า โภคภณัฑไ์ปสูส่ินค้าเชิงนวัตกรรม  (2) เปลี่ยนจากการขบัเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลือ่นด้วนเทคโนโลยี ความคดิสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) 
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสนิค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึน้ รวมถึงโครงการที่เติมเต็ม
ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค ์นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรยีบเชิงเปรยีบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 4 

5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนดิขึ้น 
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมส่ามารถแยก
ส่วนใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือ
เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(5) 5 

5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมัน่คง 
มั่งคั่ง ย่ังยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชนด าเนินการเองหรือร่วม
ด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(5) 5 

5.9 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) 
ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 5 

5.10 มีการ
ประมาณการราคา
ถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง 
หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิง
ประจักษ ์

(5) 5 

5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงคแ์ละผล
ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

มีการก าหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ 
(measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสทิธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น 
การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิด
ที่สิ่งท่ีได้รับ (การคาดการณ์ คาดวา่จะได้รับ) 

(5) 5 

5.12 ผลที่คาดว่า
จะได้รับสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง ( 1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (3) 
ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้     (4) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 5 

รวมคะแนน 100 96 
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กำรวัดผลโดยใช้รูปแบบเชิงพรรณำ ซึ่งสำมำรถแสดงได้ทั้งกำรอธิบำยเชิงสถิติรูปภำพ กรำฟ ข้อมูลต่ำงๆ จำก 
  1. ใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
    (1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
    (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model 
ของ Kaplan & Norton 
    (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF) 
    (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 
    (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System 
(PPMS) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS  
   (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem 
Solving Method 
    (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
    (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
    (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
    (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
    (11) แบบอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ 
(1) - (10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้  
  2. เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา 
(Time) เป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
  3. ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
  4. วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs)  
  5. ผลกระทบ (Impact) 
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3. สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในภำพรวม 

 3.1 ผลกำรติดตำมและประเมินแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลที่วัง 

แบบท่ี 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท าการประเมิน
และรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   :    เทศบำลต ำบลท่ีวัง  อ ำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

ประเด็นกำรประเมิน มีกำร
ด ำเนินกำร 

ไม่มีกำร
ด ำเนินกำร 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น   
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ    
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น     
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

   

ส่วนที่ 2 กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล    
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน    
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น 

   

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจ หลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

   

11. การก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจ หลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

   

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน    

13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น    

14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด    

15. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา    

16. มีการจัดท าบุญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์    

17. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์    
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แบบท่ี 2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    2.1 จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลที่วัง โดยแยกตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดังน้ี 

ยุทธศำสตร ์

ปีที่ 1   2561 ปีที่ 2   2562 ปีที่ 3  2563 ปีที่ 4 2564 รวม 

จ ำนวน 
 

งบประมำณ จ ำนวน 
 

งบประมำณ จ ำนวน 
 

งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 
 

จ ำนวน 
 

งบประมำณ 

1.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

41   55,684,196  
 

103 
 

106,368,320  
 

 

121 120,391,732  
 

36 49,398,000  
 

92  53,396,000 

2.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเท่ียว 

8       390,000  
 

9    1,190,000  
 

8       570,000  
 

11    2,220,000  
 

12    1,520,000  
 

3.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

20   14,301,000  
 

19   13,304,000  
 

26   20,030,400  
 
 

23   13,650,400  
 

22   13,550,400  
 

4.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

27   23,145,500  
 

27   23,458,000  
 

35   30,384,000  
  
 

32   30,018,000  
 

30  26,318,000  
 

5.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

12    1,670,000  
 

13    1,755,000  
 

15    9,325,000  
 
 

16    9,345,000  
 

16   9,515,000  
 

6.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านด้าน
การเมือง การบริหาร 

32    5,430,000  
 

39   15,039,000  
 

43  16,290,000  
 
 

42    7,567,500  
        

40    5,290,000  
 

รวม 140 100,620,696 210 161,114,320 248 196,991,132 160 112,198,900 212 109,589,400 
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 3.2. ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2562        

สรุป 

โครงการในเทศบัญญัติ   108 โครงการ 
โครงการที่ได้ด าเนินการ   88 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ     88 x  100 =       41.90  % 
                210 

 

 

 

 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวน
โครงการตาม

แผนฯ ปี 2562 
(1) 
 

จ านวนโครงการ
ตามเทศบัญญัติ/
จ่ายขาดเงินสะสม 

(2) 

จ านวนโครงการที่
ด าเนินการแล้ว

เสร็จ/อยู่ระหว่าง
การด าเนินการ 

(3) 

ร้อยละ
โครงการที่

ด าเนินการฯ
(3)/(1)*100 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

103 53 51 49.51 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

9 4 1 11.11 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 

19 9 7 36.84 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม 

27 12 7 25.92 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

13 5 2 15.38 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง      
การบริหาร 

39 25 20 51.28 

รวม 210 108 88 41.90 
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 3.3 ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ  

โครงกำร/กิจกรรม 
ผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ 

ด ำเนินกำร
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
ที่ได้รับ 

งบประมำณ 
ที่เบิกจ่ำยไป 

1.โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ บ้านธรรมเผด็จ 
หมู่ที่ 7   

   1,385,000.00 1,385,000.00 

2.โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านวังยวน หมู่ที่ 8 

   330,000.00 330,000.00 

3. โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก 
หมู่ที่ 10 

   530,000.00 530,000.00 

4. โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV 

   30,000.00 30,000.00 

รวม 2,275,000.00 2,275,000.00 

 3.4  ปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน 

1) ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ท าให้การด าเนินการบางโครงการเป็นไปด้วย
ความล่าช้า 

2) ขาดการประสานงานและการเตรียมความพร้อมที่มีความชัดเจนของโครงการ เช่น เอกสารของ
นักกีฬาโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจ าปี 2562  

3) โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวนมากเกินไป ไม่สามารถด าเนินการได้ทุกโครงการ 
4) เทศบาลฯ ตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้าน บางรายการยังไม่เพียงพอ และ

บางรายการมากเกินไป ท าให้ต้องโอนเพ่ิม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่  
5) โครงการ/กิจกรรม บางอย่างไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์อีกท้ังบุคคลกรไม่เห็นถึงความส าคัญของ

กิจกรรมหรือไม่ให้ความร่วมมือเท่าท่ีควร  
 

 

 

 

 



39 
 

 
ข้อเสนอแนะ   

 เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลที่วัง  มีระดับความส าเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด  จึงมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 

  กำรด ำเนินงำนของเทศบำล 
1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทั้งต าบล และพิจารณา

ความส าคัญของโครงการในการบรรจุในแผนให้มากยิ่งขึ้น  
2) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะ การคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ

ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
4) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง

ด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่    
5) ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากท่ีสุด   

 กำรบริกำรประชำชน 
1) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็ว

และถูกต้อง  ในการบริการของเทศบาล 
2) ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับประชาชน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


