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สวนที่ 1  บทนํา 

------- 

 

1. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เปนกระบวนการท่ีแตกตางกันมีจุดหมาย    

ไมเหมือนกัน แตกระบวนการท้ังสองมีความเก่ียวของสัมพันธกัน และเม่ือนําแนวคิดและหลักการติดตามและ

ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใชดวยกันอยางเหมาะสม จะชวยให ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิก

สภาทองถ่ิน พนักงานเทศบาล พนักงานจาง สามารถกํากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาทองถ่ินตามแผนงาน 

โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลทุงฝน

จึงเปนการติดตามผลท่ีใหความสําคัญ ดังนี้ 

  1. ผลการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบแตละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาเทศบาลตําบลทุงฝน

หรือกิจกรรมตาง ๆ ท่ีดําเนินการหรือไมไดดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีไดกําหนดไวหรือไม รวมท้ัง

งบประมาณในการดําเนินงาน 

  2. ผลการใชปจจัยหรือทรัพยากรตาง ๆ ในการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบดูวา

แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาไดรับปจจัยหรือทรัพยากรท้ังดานปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาท่ีกําหนด

ไวหรือไมอยางไร 

  3. ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบดูวาไดผลตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไมเพียงใด มีปญหา

อุปสรรคอะไรบาง ท้ังในดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การดําเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ

พัฒนาทองถ่ิน และข้ันตอนตาง ๆ ในการดําเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

  4. ความสําคัญของการติดตามและประเมินแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบผลการ

ดําเนินงานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินวาดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม ทําให

ทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะทําใหทราบถึงจุดแข็ง 

(strengths) จุดออน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา

ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ซ่ึงอาจเกิดจากผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน 

ปลัดเทศบาล ผูบริหารระดับหัวหนาสํานัก/ผูอํานวยการกอง บุคลากรของเทศบาล สภาพพ้ืนท่ีและผูมีสวน

เก่ียวของเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาใหเกิดความสอดคลองกับสภาพพ้ืนแวดลอมในสังคม

ภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลทุงฝน 

  บทสรุปของความสําคัญก็คือ ในการไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอ ๆ ไปเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์

เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเม่ือพบจุดแข็งก็ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบ

ในการดําเนินการขยายโครงการ งานตาง ๆ ท่ีเปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ และ

เม่ือพบปญหาและอุปสรรคก็จะตองตั้งรับใหม่ัน รอโอกาสท่ีจะดําเนินการและตั้งม่ันอยางสุขุมรอบคอบพยายาม

ลดถอยสิ่งท่ีเปนปญหาและอุปสรรค เม่ือพบจุดออนตองหยุดและถดถอยปญหาลงใหได ดําเนินการปรับปรุงใหดี
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ข้ึนตั้งรับใหม่ันเพ่ือรอโอกาสและสุดทายเม่ือมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรหรือผูมีสวนไดเสียในเทศบาลตําบล     

ทุงฝนใหเกิดประโยชนเพ่ือดําเนินการขยายแผน โครงการ งานตาง ๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรีบดําเนินการ 

สิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพ่ือใหเกิดการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยการติดตามและประเมินผลซ่ึงสงผลให

เกิดกระบวนการพัฒนาอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน เปนไปตามเปาหมายประสงคท่ีตั้งไวไดอยางดียิ่ง 

2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมุงคนหาแผนงาน โครงการท่ีไดดําเนินการไปแลววา

สิ่งใดควรดําเนินการตอไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวางดําเนินการตามโครงการ

เพ่ือการพัฒนานั้นวามีปญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ

เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีไมไดดําเนินการเปนเพราะเหตุใด เกิดปญหาจากเรื่องใด จึงไดกําหนดเปนวัตถุประสงคได

ดังนี้ 

  1. เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถ่ินของเทศบาลตําบลทุงฝนซ่ึงจะชวยตอบสนอง

ภารกิจตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึน มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

  2. เพ่ือใหทราบความกาวหนาการดําเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายท่ีกําหนดไว สภาพผล

การดําเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถ่ินตามภารกิจท่ีไดกําหนดไว 

  3. เพื่อเปนขอมูลสําหรับเรงรัด ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองของการดําเนินงาน โครงการ 

การยกเลิกโครงการท่ีไมเหมาะสมหรือหมดความจําเปนของเทศบาลตําบลทุงฝน 

  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณของเทศบาลตําบลทุงฝน 

  5. เพ่ือสรางความรับผิดชอบของผูบริหารทองถ่ิน  ปลัดเทศบาล หัวหนาสํานักปลัด/กองทุกระดับ

ของเทศบาลตําบลทุงฝน ท่ีจะตองผลักดันใหการดําเนินการตามแผนงาน โครงการตาง ๆ เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคกับใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนไดเสีย ผูมีสวนเก่ียวของ ประชาชนในเทศบาล

ตําบลทุงฝนหรือสังคมสวนรวมมากท่ีสุด 

  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดรอยละความสําเร็จของปฏิบัติงานตาม

แผนงาน/โครงการของสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 

และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 29 กําหนดวา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ (1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดําเนินการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน

พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบ

หาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน
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โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป (4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวย

ปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 

  1. การดําเนินการติดตามและประเมินผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีจํานวน 11 คน ประกอบดวย  

  1)  สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก จํานวน 3 คน  

  2)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือก จํานวน 2 คน   

  3) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก จํานวน 2 คน  

  4) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง จํานวน 2 คน และผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ิน

คัดเลือก จํานวน 2 คน  

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลทุงฝน ตอง

ดําเนินการใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินบรรลุวัตถุประสงคตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 

2561-2565 ดังนี้ 

  1. ประชุมเพ่ือกําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

พ.ศ. 2561-2565  โดยการกําหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และหวงเวลาใหเหมาะสมกับเทศบาลตําบลทุงฝน 

  2. ดําเนินการติดตามและประเมินพัฒนาทองถ่ินตามกรอบแนวทาง วิธีการ และหวงเวลาท่ี

กําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอดระยะเวลา 

  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอ

ผูบริหารทองถ่ินเพ่ือดําเนินการตอไป 

  2. การกําหนดแนวทางและวิธีการ 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลทุงฝนไดกําหนดการ

แบงข้ันตอนเพ่ือเปนการกําหนดแนวทางและวิธีการสําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล

ตําบลทุงฝนดังนี้ 

  2.1 การกําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร

และโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน จะเริ่มดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูลของโครงการท่ีจะติดตามวามี

วัตถุประสงคหลักอะไร มีการกําหนดการติดตามและประเมินผลไวหรือไม (ซ่ึงดูไดจากการกําหนดตัวชี้วัด : KPI) 

ถากําหนดไวแลวมีความชัดเจนเพียงใด ใครเปนผูรับผิดชอบ ใครเปนผูใชผลการติดตาม เปนตน จากนั้นศึกษาวา

ผูใชผลการนําผลไปใชประโยชนอยางไร เม่ือใด ขอมูลหลัก ๆ ท่ีตองการคืออะไร ตองการใหรายงานผลอยางไร มี

ขอเสนอแนะในการติดตามผลอยางไร ซ่ึงการศึกษาดังกลาวอาจใชวิธีสัมภาษณและ/หรือสังเกตแลวนําผลท่ีไดมา

กําหนดเปนวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตาม 

  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนําวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตามงานจาก  

ขอ 2.1 มาวิเคราะห แลวเขียนรายละเอียด ซ่ึงประกอบดวย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงคการติดตาม

แหลงขอมูล เวลาท่ีเก็บขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการวิเคราะหขอมูล จากนั้นสรางเครื่องมือซ่ึงสวน

ใหญจะเปนแบบสัมภาษณหรือแบบสอบถาม กําหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
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  2.3 ดําเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนการดําเนินการตามวัตถุประสงคและ

ข้ันตอนท่ีไดกําหนดไว ซ่ึงสิ่งสําคัญท่ีตองการในชั้นนี้ คือ ขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังนั้น แมจะวางแผนพัฒนา

ทองถ่ินไวดีและไดขอมูลท่ีมีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แตถาในเชิงปริมาณไดนอยก็ตองติดตามเพ่ิมจนกวาจะไดครบ

ข้ันต่ําตามท่ีกําหนดไวตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 

  2.4 การวิเคราะหขอมูล เปนการวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการติดตามท่ีกําหนดไวแตละ

โครงการตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว โดยอาจใชวิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เชน การแจงนับ คารอยละ คาเฉลี่ย คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน จํานวน เปนตน หรืออาจใชการวิเคราะหแบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 

Chart การแสดงแผนภูมิแกนท (Gantt Chart) หรืออาจใชหลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาทองถ่ินเปนการรายงานใหผูเก่ียวของทราบโดยรายงานตามแบบ

ท่ีกําหนดไวตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ท้ังนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ

ก็ไดตามความเหมาะสมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเปน

รายงานเชิงเทคนิคซ่ึงประกอบดวยก็ได ความเปนมาของโครงการท่ีจะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงคและประโยชน

ท่ีคาดวาจะไดรับจากการติดตาม ซ่ึงจะปรากฏในสวนท่ี 2  และสวนท่ี 3  

  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน รายงานผลและเสนอ

ความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงฝนตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือให

ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยอยาง

นอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนําเสนอเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แกไขท่ีดี หลังจาก

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงฝนหรือผูเก่ียวของหรือผูมีอํานาจในสํานัก 

กอง ฝายตาง ๆ ไดรับรายงานสรุปแลวจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแกไขปญหาท่ีไดจากรายงานสรุป ซ่ึงอาจกระทํา

โดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ไดตามความเหมาะสมตอผูบริหารทองถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

  3. การรายงานผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงฝนมีอํานาจหนาท่ีในการ

รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือให

ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงฝนโดยอยางนอยปละหนึ่ง

ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  

 

ข้ันตอนการรายงานผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูบริหาร

ทองถ่ิน 

 

คณะกรรมการ

พัฒนาของ

เทศบาลตําบลทุง

ฝ  

ธันวาคม 

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล 

ผูบริหาร

ทองถ่ิน 
สภาทองถ่ิน รายงานผล เสนอ 

ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผูบริหาร

ทองถ่ิน 

 

ประ กาศ ผลก า รติ ด ต า มแล ะ

ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ใ ห

ประชาชนในเทศบาลตําบลทุงฝน 
ทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวัน 

นับแต วันรายงานผลและเสนอ

ความเห็นดังกลาวและตองปด

ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอย

กวาสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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4. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนท่ีสําคัญคือ การนําไปใชแกไขปญหาตาง ๆ ระหวางดําเนิน

โครงการ รองลงมาคือนําไปใชสําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคต ประโยชนตาง ๆ แยกเปน

หัวขอได ดังนี้ 

  1. ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตาง ๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินและการดําเนินการ

ตามโครงการ ซ่ึงจะทําใหวิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน  

  2. ไดทราบถึงขอดี ขอเสีย ขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจนปจจัยท่ีทําใหแผนพัฒนาทองถ่ินและการ

ดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ินมีปญหา ทําใหสามารถแกไขไดทุกจุด ตรงเปาหมายอยางทันทวงที ท้ังใน

ปจจุบันและอนาคต 

  3. ชวยใหการใชทรัพยากรตาง ๆ เกิดความประหยัด คุมคาไมเสียประโยชน ประหยัดเวลา 

งบประมาณ และทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับรายละเอียด ความตองการ สภาพปญหาตาง ๆ 

ท่ีจะนําไปจัดทําเปนโครงการเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือขอมูลท่ีเปนจริง ทําใหไดรับความ

เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผูมีสวนไดเสีย หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรตาง ๆ 

  5. กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผูเก่ียวของกับการพัฒนาทองถ่ิน การจัดทําโครงการและรับผิดชอบ

โครงการ มีความสํานึกตอหนาท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 

เนื้อหา ขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ 

  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผูบริหารทองถ่ิน ปลัดเทศบาล ผูบริหารระดับสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ ของ

เทศบาลตําบลทุงฝนสามารถวินิจฉัย สั่งการไดอยางถูกตอง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาทองถ่ินให

สอดคลองกับสภาพความเปนจริงและตามอํานาจหนาท่ี นอกจากนี้ยังสามารถกําหนดมาตรการตาง ๆ สําหรับการ

ปรับปรุงแกไขและปองกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนได  

  7. ทําใหภารกิจตาง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตําบลทุงฝนแตละคน แตละสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ   

มีความสอดคลองกัน ประสานการทํางานใหเปนองครวมของหนวยงาน ทําใหเปาหมายของเทศบาลตําบลทุงฝนเกิด

ความสําเร็จตามเปาหมายหลัก มีความสอดคลองและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจใหเปนไปและตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ 

กิจกรรม งานตาง ๆ และประชาชนพึงพอใจเม่ือไดรับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลตําบลทุงฝน 

�  

 

 

 



7 
 

 

สวนที่ 2  การติดตามและประเมินผล 

---------------- 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2562   

  1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 

ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงาน

สนับสนนุ 

ตั้งไวตามแผนฯ ป 

2562 

ต้ังไวในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายป 2562 
ดําเนินการจริง ดําเนินการจริงคิดเปน

รอยละของแผนฯ 

จํานวน

โครงการ 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

จํานวนเงิน  

1.ยุทธศาสตรการ

พัฒนา บุคลากร

และ เทค โน โลยี

สารสนเทศ 

-บริหารท่ัวไป 

-บริการชุมชน

และสังคม 

-บริหารงานท่ัวไป 

-การศึกษา 

-การรักษาความ

สงบภายใน 

สํานักปลัด -สํานักงาน

ปลัด 

-กอง

การศึกษาฯ 

-กองคลัง 

5 560,000 4 470,000 1 9,725 20.00 1.73 

2.ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานการ

พัฒนาเศรษฐกิจ

ชุมชนและการ

แกไขปญหาความ

ยากจน 

-การบริการ

ชุมชนและ

สังคม 

-การเศรษฐกิจ 

-การบริหาร

ท่ัวไป 

-สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน 

-อุตสาหกรรม

และการโยธา 

กอง

สวัสดิการ 

-กอง

สวัสดิการฯ 

-กองชาง 

3 360,000 0 0 0 0 0.00 0.00 

3. ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดาน

ทรัพยากรธรรมชา

ติและสิ่งแวดลอม 

-การบริการ

ชุมชนและ

สังคม 

 

-สาธารณสุข 

-การเกษตร 

กอง

สาธารณสุขฯ 

-กอง

สาธารณสุข

ฯ 

-กองชาง 

7 4,530,000 4 4,388,000 2 588,000 28.57 14.23 
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ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงาน

สนับสนนุ 

ตั้งไวตามแผนฯ ป 

2562 

ต้ังไวในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายป 2561 
ดําเนินการจริง ดําเนินการจริงเทียบกับ

แผนฯ คิดเปนรอยละ 

จํานวน

โครงการ 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

จํานวนเงิน 

 

4. ยุทธศาสตร

พัฒนาดาน

การศึกษา  และ

การสืบสาน

วัฒนธรรม

ประเพณีทองถ่ิน

และการทองเท่ียว 

-การบริการ

ชุมชนและ

สังคม 

-การเศรษฐกิจ 

-บริหารท่ัวไป 

-การศึกษา 

-บริหารงานท่ัวไป 

-อุตสาหกรรม

และการโยธา 

-การศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

กอง

การศึกษาฯ 

-กองชาง 

-กอง

การศึกษา 

-สํานักปลัด 

36 9,624,000 19 7,188,943 18 6,367,921 50 66.16 

5. ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานสังคม

และคณุภาพชีวิต 

-บริหารท่ัวไป 

-การบริการ

ชุมชนและ

สังคม 

-การสาธารณสุข 

-งบกลาง 

-การศึกษา 

-สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน 

กอง

สาธารณสุขฯ 

-สํานักปลัด 

-กอง

สวัสดิการฯ 

-กอง

สาธารณสุข

ฯ 

22 16,337,000 10 979,000 7 9,527,140 31.81 58.31 

6. ยุทธศาสตร

พัฒนาดานการ

บริหารจดัการ

บานเมืองท่ีด ี

-การเศรษฐกิจ 

-บริหารท่ัวไป 

-บริการชุมชน

และสังคม 

-อุตสาหกรรม

และการโยธา 

-สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน 

-บริหารงานท่ัวไป 

-กองชาง -สํานักปลัด 

-กองชาง 

-กอง

วิชาการฯ 

35 11,281,900 19 4,772,800 19 4,747,600 54.28 42.08 

รวม     108 42,692,900 56 17,798,743 47 21,240,386 43.51 49.75 
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1.2 การติดตามการดําเนินการจัดซ้ือครุภัณฑตามแบบ ผ.03 ป 2562 

แผนงาน ประเภท หนวยงานรับผิดชอบหลัก ตั้งไวตามแผนฯ ป 

2562 

ต้ังไวในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายป 2562 
ดําเนินการจริง ดําเนินการจริงคิดเปน

รอยละของแผนฯ 

จํานวน

โครงการ 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

จํานวนเงิน  

-บริหารงานท่ัวไป 

 

-ครุภัณฑงานบาน

งานครัว 

-ยานพาหนะและ

ขนสง 

-คาบํารุงรักษาและ

ปรับปรุงครุภัณฑ 

-สํานักปลัด 

-กองคลัง 

-กองวิชาการและแผนงาน 

4 1,684,000 4 1,604,000 3 1,348,80

0 

75 80.09 

-การรักษาความ

สงบภายใน 

-คาบํารุงรักษาและ

ปรับปรุงครภุัณฑ 

-สํานักปลัด 1 100,000 1 100,000 0 0 0 0.00 

-การศึกษา -ครุภัณฑงานบาน

งานครัว 

-ค รุ ภั ณ ฑ เ ส ริ ม

ปญญา 

-คาบํารุงรักษาและ

ปรับปรุงครุภัณฑ 

 

-กองการศึกษาฯ 3 380,000 2 280,000 2 278,000 66.66 99.28 

รวม 8 2,164,000 7 2,064,000     

 



10 
 

 

1.3 ผลท่ีไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- บุคลากรไดรับการอบรม พัฒนา ความรูตางๆ ท่ีเก่ียวของกับงานในหนาท่ี และลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการแกไขปญหาความยากจน 

- ประชาชนท่ีเขารวมโครงการสามารถนําความรู แนวทาง มุมมอง ในการพัฒนาอาชีพและการเพ่ิมรายไดแกครอบครัว 

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

- ทรัพยากรธรรมชาติในเขตเทศบาลตําบลทุงฝนไดรับการฟนฟูเพ่ือความยั่งยืนในอนาคต 

- ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลทุงฝนมีสวนรวมในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน เชน โครงการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน 

4. ยุทธศาสตรดานการศึกษาและการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน การทองเท่ียวและการกีฬา 

- นักเรียนในเขตเทศบาลตําบลทุงฝน ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

- ผูปกครองนักเรียนไดลดภาระคาใชจายตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการศึกษา 

- ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลทุงฝนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน กิจกรรมการแขงขันกีฬาตางๆ 

5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

- ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูติดเชื้อ HIV ไดรับเบี้ยยังชีพรายเดือนตามสิทธิ์ท่ีกฎหมายกําหนด 

- ประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินในยามเทศกาลปใหม สงกรานต และเทศกาลอ่ืนๆ เนื่องจากเทศบาลตําบลทุงฝนมีการจัดตั้งจุดตรวจจุด

บริการประชาชนในชวงเทศกาลดังกลาว 

- ประชาชนมีความปลอดภัยจากโรคติดตอตางๆ เนื่องจากเทศบาลมีกิจกรรม โครงการ ท่ีชวยควบคุมโรคติดตอในทุกฤดูกาล 

6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

- เทศบาลตําบลทุงฝนมีอุปกรณกระจายสัญญาณไรสายสําหรับประชาสัมพันธกิจกรรม โครงการตางๆ เพ่ือสรางการรับรู และความเขาใจในชุมชน 

- การกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ มีมาตรฐาน ทําใหประชาชนไดรับประโยชนในการสัญจรไปมา มีความปลอดภัยในการใชถนน
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2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน เทศบาลตําบลทุงฝน ไดมีการประชุมและมี

มติท่ีจะดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ซ่ึงไดกําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการใหคะแนนตามท่ีกําหนดไว มีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

       ประกอบดวย 

  1.1 ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 คะแนน 

  1.2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 คะแนน 

  1.3 ยุทธศาสตร 60 คะแนน 

(๑) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 10 คะแนน 

(๒) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 10 คะแนน 

(๓) ยุทธศาสตรจังหวัด 10 คะแนน 

(๔) วิสัยทัศน 5 คะแนน 

(๕) กลยุทธ 5 คะแนน 

(๖) เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 5 คะแนน 

(๗) จุดยินทางยุทธศาสตรในภาพรวม 5 คะแนน 

(๘) แผนงาน 5 คะแนน 

(๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร 5 คะแนน 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการ 

พัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวา 80 (80 คะแนน) 

2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ ประกอบดวย 

  2.1 การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 คะแนน 

  2.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 

  2.3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 

  2.4 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 10 คะแนน 

  2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน 

(๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 

(๒) กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 คะแนน 

(๓) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณได

ถูกตอง 5 คะแนน 

(๔) โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 5 คะแนน 
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(๕) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 5 คะแนน 

(๖) โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 

(๗) โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 5 คะแนน 

(๘) โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง 

ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ 5 คะแนน 

(๙) งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 

(10) มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 

(11) มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

     5 คะแนน 

(12) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค 5 คะแนน 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการ 

พัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน) 

 2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามติดตามและประเมินผล 

2.3.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา

ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 

2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 

3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย 65 

    3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (10) 

    3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (10) 

    3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด (10) 

    3.4 วิสัยทัศน (5) 

    3.5 กลยุทธ (5) 

    3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (5) 

    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (5) 

    3.8 แผนงาน (5) 

    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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2.3.2 การใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลอง

แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

1. ขอมูลสภาพทั่วไปและ 

ขอมูลพ้ืนฐานขององคกร 

ปกครองสวนทองถ่ิน 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

(1) ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เชน ที่ต้ังของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล/

ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ

แหลงน้ํา ลักษณะของไม/ปาไม ฯลฯ 

20 

(3) 
 

(2) ขอมูลเกี่ยวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง 

การเลือกต้ัง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร และ 

ชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข 

อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ 

(2)  

(4) ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เชน การคมนาคมขนสง การ

ไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(2)  

(5) ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การปศุ

สัตว การบริการ การทองเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุมอาชีพ 

แรงงาน ฯลฯ 

(2)  

(6) ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา 

ประเพณีและงานประจําป ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น สินคาพื้นเมือง 

และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2)  

(7) ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา คุณภาพ

ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นหรือ 

การใชขอมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมทองถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการ 

ประชุมประชาคมทองถิ่น โดยใชกระบวนการรวมคิด รวมทํา รวม

ตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกปญหาปรึกษาหารือ 

แลกเปล่ียนเรียนรู เพื่อแกปญหาสําหรับการพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจ

หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(3)  

2. การวิเคราะหสภาวการณ

และศักยภาพ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

(1) การวิ เคราะหที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลอง

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรของพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

นโยบายของผูบริหารทองถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร

ชาติ 20 ปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 

4.0 

20 

(5) 

 

(2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ

ใชผลของการบังคับใช สภาพการณที่เกิดขึ้นตอการพัฒนาทองถิ่น 

(3)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

2. การวิเคราะหสภาวการณ

และศักยภาพ 

(ตอ) 

(3) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 

ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต 

ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน 

 (3)  

(4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลรายไดครัวเรือน การสงเสริม  

อาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ 

สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูทั่วไป เปนตน 

(3)  

(5) การวิเคราะห ส่ิงแวดลอม พื้นที่ สีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทาง

ภูมิศาสตร กระบวนการหรือส่ิงที่เกิดขึ้น การประดิษฐที่มีผลตอ

ส่ิงแวดลอมและการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินศักยภาพการพัฒนาใน

ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถิ่น ดวยเทคนิค 

SWOT Analysis ที่อาจสงผลตอการดําเนินงานไดแก S-Strength (จุด

แข็ง) W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-

Threat (อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร 

3 .1  ยุท ธศาสตร ขององค ก ร

ปกครองสวนทองถิ่น 

 

 

 

 

 

3 .2  ยุท ธศาสตร ขององค ก ร

ปกครองสวนทองถิ่น 

 

 

3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด 

 

 

 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอมของทองถิ่น ประเด็น 

ปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคลองกับยุทธศาสตร

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเชือ่มโยงหลักประชารัฐแผน

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ 

Thailand 4.0 

(60) 

(10) 

 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอมของ

ทองถิ่น และยุทธศาสตรจังหวัด และเชือ่มโยงหลักประชารัฐแผน

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ 

Thailand 4.0 

(10)  

สอดคลองกับยุทธศาสตรพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนาภาค

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการ

แผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร/ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชา

รัฐแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ Thailand 4.0 

(10)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

3. ยุทธศาสตร (ตอ) 

3.4 วิสัยทัศน 

 

 

3.5 กลยุทธ 

 

 

3 .6  เ ป า ป ระสงค ข องแต ล ะ

ประเด็นกลยุทธ 

 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร 

(P0sitioning) 

 

3.8 แผนงาน 

 

 

 

 

 

3 .9  ค ว า ม เ ชื่ อ ม โ ย ง ข อ ง

ยุทธศาสตรในภาพรวม 

 

 

 

 

วิสัยทัศน ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาส

และศักยภาพที่เปนลักษณะเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

และสัมพันธกับโครงการพัฒนาทองถิ่น 

 (5)  

แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือส่ิงที่ตองทําตามอํานาจหนาที่

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือ

แสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในส่ิงที่จะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น 

(5)  

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุน

ตอกลยุทธที่จะเกิดขึ้น มุงหมายส่ิงหนึ่งส่ิงใดที่ชัดเจน 

 

(5)  

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อใหบรรลุ 

วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของ

พื้นที่จริง ที่จะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร 

(5)  

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุงหมาย

ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปาประสงค ตัวชีว้ัด คา

เปาหมาย กลยุทธจุดยืนทางยุทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นที่มีความชัดเจน นาํไปสูการจัดทําโครงการพัฒนา

ทองถิ่นในแผนพัฒนาทองถิ่นโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว 

(5)  

ความเชื่อมโยงองครวมที่นําไปสูการพัฒนาทองถิ่นที่เกิดผลผลิต/

โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 Thiland 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา

กลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

(5)  

 รวมคะแนน 100  
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2.3.3 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา

ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 

2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 

3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 

4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 10 

5. โครงการพัฒนาประกอบดวย  (60) 

    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 

    5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (5) 

    5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง (5) 

    5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (5) 

    5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

          แหงชาต ิ

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 (5) 

    5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (5) 

    5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 

          ภายใตหลักประชารัฐ 

(5) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 

    5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 

    5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับ (5) 

    5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (5) 

รวมคะแนน 100 
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2.3.4 แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ

เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแน

นเต็ม 

คะแน

นท่ีได 

1.การสรุปสถานการณการ

พัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ใชการ

วิเคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ 

Trend ปจจัยและสถานการณการเปล่ียนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา อยางนอยตอง

ประกอบดวย การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ,ดานสังคม,ดานทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

10  

2.การประเมินผลการนํา

แผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัตใิน

เชิงปรมิาณ 

1) การควบคุมที่มีการใชตัวเลขตางๆเพื่อนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ เชน การวัดจํานวน

โครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองวาเปนไปตามที่ต้ังเปาหมายเอาไวหรือไม

จํานวนที่ดําเนินการจริงตามที่ไดกําหนดไวเทาไหร จํานวนที่ไมสามารถดําเนินการไดมี

จํานวนเทาไหรสามารถอธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา

ทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ที่ไดกําหนดไว 

2) วิเคราะหผลกระทบ/ส่ิงที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดําเนินการในเชิงปริมาณ 

(Quantitative) 

10  

3. การประเมินผลการนํา

แผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัตใิน

เชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอาเทคนิคตางๆ มา

ใชเพื่อวัดวาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆที่ดําเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงตอความ

ตองการของประชาชนหรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาที่หรือไม ประชาชนพึงพอใจ

หรือไม ส่ิงของ วัสดุ ครุภัณฑ การดําเนินการตางๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน

ถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซ่ึงเปนไปตามหลักประสิทธิผล 

(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการ

ปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวน

ราชการหรือหนวยงาน 

2) วิเคราะหผลกระทบ/ส่ิงที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดําเนินการในเชิงคุณภาพ 

(Quantitative) 

10  

4. แผนงานและยทุธศาสตรการ

พัฒนา 

1) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในมิติตางๆ จนนําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถิ่นโดย

ใช   SWOT Analysis Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ Trend 

หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีพื้นที่ติดตอกัน 

2) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ ที่สอดคลองกับการแกไข ปญหาความ

ยากจน หลักประชารัฐ 

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

5.โครงการพัฒนา (ตอ) 

5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 

 

 

 

5 .2  กํ า ห น ด วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค

สอดคลองกับโครงการ 

 

 

5 .3  เป าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู

การต้ังงบประมาณไดถูกตอง 

 

 

 

5.4 โครงการมีความสอดคลอง

กับแผนยุทธศาสตร 20 ป 

 

 

 

5 .5 เป าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) มีความสอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ 

ควรประกอบดวยขอมูลนี ้

เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นและดําเนินการเพื่อใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุงไปเร่ือง

ใดเร่ืองหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 

(5) 

 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clearobjective) โครงการตองกําหนดวัตถุประสงค

สอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับหลักการและเหตุผล

วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจน มี

ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

สภาพที่อยากใหเกิดขึ้นในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปใหถึงเปาหมายตอง

ชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิตอยางไร 

กลุมเปาหมาย พื้นที่ดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงานอธิบายใหชัดเจนวา

โครงการนี้จะทําที่ไหน เร่ิมตนในชวงเวลาใดและจบลงเมื่อไหร ใครคือ

กลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปามีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไปวาใคร

คือกลุมเปาหมายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

(5)  

โครงการสอดคลองกับ (1) ความมั่นคง (2) การสรางความสามารถในการ

แขงขัน (3) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (4) การสรางโอกาสความ

เสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต

ที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ เพื่อใหเกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5)  

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 

12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเปนศูนยกลาง

การพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป (4) ยึดเปาหมาย

อนาคตประเทศไทย 2575 (5) ยึดหลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์

อยางจริงจังใน 5 ปที่ตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ที่เปนเปาหมายระยะยาวภายใต

แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกบั

ดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการ

ปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมคุีณภาพ (3) การลดความเหล่ือมลํ้า

ทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภมูิภาคและความเปนเมือง (5) การ

สรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

(6) การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  

5.6 โครงการมีความสอดคลอง

กับ Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปล่ียนโครงสรางเศรษฐกิจไปสู 

Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนดวยนวัตกรรมทํานอย

ไดมากเชน (1) เปล่ียนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม 

(2) เปล่ียนจากการขบัเคล่ือนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรมไปสูการ

ขับเคล่ือนดวยเทคโนโลยีความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (3) เปล่ียนจาก

การเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนนภาคบริการมากขึ้นรวมถึงโครงการที่

เติมเต็มดวยวิทยาการความคิดสรางสรรคนวัตกรรมวิทยาศาสตรเทคโนโลยี

และการวิจัยและพัฒนาแลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบเชนดาน

เกษตรเทคโนโลยีชีวภาพสาธารณสุขวัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

5.โครงการพัฒนา (ตอ) 

5.7 โครงการสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัด 

โครงการพัฒนาทองถิ่นมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ

แผนพัฒนาจังหวัดที่ไดกาํหนดขึ้น เพือ่ขบัเคล่ือนการพัฒนาทองถิ่น

เสมือนหนึ่งการขับเคล่ือนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไมสามารถแยกสวนใด

สวนหนึ่งออกจากกันได นอกจากนีโ้ครงการพัฒนาทองถิ่นตองเปน

โครงการเชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดที่ได

กําหนดขึ้นที่เปนปจจุบัน 

 

(5) 
 

5.8 โครงการแกไขปญหา

ค ว า ม ย า ก จ น ห รื อ ก า ร

เสริมสรางใหประเทศชาติ 

มั่งคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต

หลักประชารัฐ 

เปนโครงการที่ดําเนินการภายใตพื้นฐานความพอเพยีงที่ประชาชน

ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได

เปนโครงการที่ประชาชนตองการเพื่อใหเกิดความยั่งยืนซ่ึงมีลักษณะที่

จะใหทองถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปนทองถิ่นที่พัฒนาแลวดวย

การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

(5) 
 

5 .9 งบประมาณ มีความ

สอดคล องกั บ เป าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 ประการใน

การจัดทําโครงการไดแก (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี

ประสิทธิภาพ (Eficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness 4) 

ความเหล่ือมลํ้าในการพัฒนาทองถิ่นนําไปสูความยุติธรรม (Equity) 5) 

ความโปรงใส (Transparency) 

 

(5) 
 

5.10 มีการประมาณการ

ราคาถูกตองตามหลักวิธีการ

งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการ

ถูกตองตามหลักวิชาการทางชางหลักของราคากลางราคากลางทองถิ่น

มีความโปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบไดในเชิงประจักษ 

 

(5) 
 

5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด  

(KPI) และ สอดคลองกับ

วัตถุประสงคและผลท่ีคาด

วาจะไดรับ 

มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) | 

ท่ี  สามารถวั ด ได  (measurable)  ใช บอกประ สิทธิ ผ ล 

(effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได เชน การ

กําหนดความพึงพอใจ การกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจากผล

ของวัตถุประสงคที่เกิดขึ้นส่ิงที่ไดรับ (การคาดการณคาดวาจะไดรับ) 

 

(5) 
 

5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ 

สอดคลองกับวัตถุประสงค 

ผลที่ไดรับเปนส่ิงที่เกิดขึ้นไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการ

พัฒนาซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ต้ังไว การไดผลหรือผลที่เกิดขึ้น

จะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงคซ่ึงการเขียน

วัตถุประสงคควรคํานึงถึง (1) มีความเปนไปไดและมีความ

เฉพาะเจาะจงในการดําเนนิงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผล

ระดับของความสําเร็จได (3) ระบุส่ิงที่ตองการดําเนินงานอยางชัดเจน

และเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได (4) เปนเหตุเปนผล

สอดคลองกับความเปนจริง (5) สงผลตอการบงบอกเวลาได 

 

(5) 
 

รวมคะแนน                                100  

 

 2.4 กําหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 

   ใชแบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรของทองถ่ินโดยตนเอง แบบติดตามผลการดําเนินงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
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 2.5 แบบสําหรับการติดตามและประเมินผล 

  - แบบท่ี 1 แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรของทองถ่ินโดยตนเอง 

 
 
 

คําชี้แจง  :  เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยจะทําการ
ประเมินและรายงานทุกๆ คร้ัง หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นแลว 
 

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น ......เทศบาลตําบลทุงฝน..................................................................... 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดําเนินการ 
ไมมีการ

ดําเนินการ 
1.  คณะกรรมการแผนพัฒนาทองถิ่น 
1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพื่อพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ิน   
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพื่อพิจารณารางแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 

  

1.3  มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ   
1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนนุจัดทาํแผนพัฒนาทองถ่ิน   
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุจัดทาํแผนพัฒนาทองถ่ิน   
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดประชาคมทองถ่ินและรวมจัดทําราง
แผนพัฒนาทองถ่ิน 

  

2.  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
2.1  มีการประชุมประชาคมทองถ่ิน (ระดับหมูบาน/ชุมชน)    
2.2  มีการประชุมประชาคมทองถ่ิน (ระดับตาํบล/เมือง)   
2.3  มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามสีวนรวมในการจัดทาํแผน   
2.4  มีการแจงแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน  รับทราบปญหาความตองการ  ประเด็นการ

พัฒนา  ประเด็นท่ีเก่ียวของ และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี  
  

2.5  มีการรวมรวมขอมูลจากขอ  2.4  เพื่อนํามากําหนดแนวทางการจัดทาํ
แผนพัฒนาทองถ่ิน   

  

2.6  มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลยทุธศาสตรตามแนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมนิผลยทุธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพฒันา
ทองถ่ิน 

  

2.7  มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลโครงการตามแนวทางการพิจารณา
การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพฒันาทองถ่ิน 

  

2.8  มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลแผนพฒันาทองถ่ินประจําป
งบประมาณ 

  

2.9  มีขอเสนอแนะในการจัดทาํแผนพฒันาทองถ่ินในอนาคต   

แบบการกํากับการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 
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3. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 การติดตามและประเมินผลโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 

ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงาน

สนับสนนุ 

ตั้งไวตามแผนฯ ป 

2563 

ต้ังไวในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายป 2563 
ดําเนินการจริง ดําเนินการจริงคิดเปน

รอยละของแผนฯ 

จํานวน

โครงการ 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

จํานวนเงิน  

1.ยุทธศาสตรการ

พัฒนา บุคลากร

และ เทค โน โลยี

สารสนเทศ 

-บริหารท่ัวไป 

-บริการชุมชน

และสังคม 

-บริหารงานท่ัวไป 

-การศึกษา 

-การรักษาความ

สงบภายใน 

สํานักปลัด -สํานักงาน

ปลัด 

-กอง

การศึกษาฯ 

-กองคลัง 

9 1,500,000 7 1,488,976 7 789,275 77.77 52.61 

2.ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานการ

พัฒนาเศรษฐกิจ

ชุมชนและการ

แกไขปญหาความ

ยากจน 

 

-การบริการ

ชุมชนและ

สังคม 

-การเศรษฐกิจ 

-การบริหาร

ท่ัวไป 

-สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน 

-อุตสาหกรรม

และการโยธา 

กอง

สวัสดิการ 

-กอง

สวัสดิการฯ 

-กองชาง 

1 100,000 0 0 0 0 0.00 0.00 

3. ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดาน

ทรัพยากรธรรมชา

ติและสิ่งแวดลอม 

 

-การบริการ

ชุมชนและ

สังคม 

 

 

-สาธารณสุข 

-การเกษตร 

กอง

สาธารณสุขฯ 

-กอง

สาธารณสุข

ฯ 

-กองชาง 

 

 

15 8,659,000 4 1,439,000 3 849,681.

5 

20.00 9.81 
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ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงาน

สนับสนนุ 

ตั้งไวตามแผนฯ ป 

2563 

ต้ังไวในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายป 2563 
ดําเนินการจริง ดําเนินการจริงเทียบกับ

แผนฯ คิดเปนรอยละ 

จํานวน

โครงการ 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

จํานวนเงิน 

 

4. ยุทธศาสตร

พัฒนาดาน

การศึกษา  และ

การสืบสาน

วัฒนธรรม

ประเพณีทองถ่ิน

และการทองเท่ียว 

-การบริการ

ชุมชนและ

สังคม 

-การเศรษฐกิจ 

-บริหารท่ัวไป 

-การศึกษา 

-บริหารงานท่ัวไป 

-อุตสาหกรรม

และการโยธา 

-การศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

กอง

การศึกษาฯ 

-กองชาง 

-กอง

การศึกษา 

-สํานักปลัด 

26 9,624,000 13 4,407,820 8 4,084,108 30.76 42.43 

5. ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานสังคม

และคณุภาพชีวิต 

-บริหารท่ัวไป 

-การบริการ

ชุมชนและ

สังคม 

-การสาธารณสุข 

-งบกลาง 

-การศึกษา 

-สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน 

กอง

สาธารณสุขฯ 

-สํานักปลัด 

-กอง

สวัสดิการฯ 

-กอง

สาธารณสุข

ฯ 

27 18,168,900 13 12,652,385 10 9,952,532 37.03 69.63 

6. ยุทธศาสตร

พัฒนาดานการ

บริหารจดัการ

บานเมืองท่ีด ี

-การเศรษฐกิจ 

-บริหารท่ัวไป 

-บริการชุมชน

และสังคม 

-อุตสาหกรรม

และการโยธา 

-สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน 

-บริหารงานท่ัวไป 

-กองชาง -สํานักปลัด 

-กองชาง 

-กอง

วิชาการฯ 

33 18,052,000 21 6,742,000 21 6,053,070 63.63 33.53 

รวม     104 39,568,900 59 26,730,181 53 22,961,014 57.44 49.75 
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3.2 การติดตามการดําเนินการจัดซ้ือครุภัณฑตามแบบ ผ.03 

แผนงาน ประเภท หนวยงานรับผิดชอบหลัก ตั้งไวตามแผนฯ ป 

2563 

ต้ังไวในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายป 2563 
ดําเนินการจริง ดําเนินการจริงคิดเปน

รอยละของแผนฯ 

จํานวน

โครงการ 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

จํานวนเงิน  

-เคหะและชุมชน 

 

-ยานพาหนะและ

ขนสง 

-คาบํารุงรักษาและ

ปรับปรุงครุภัณฑ 

กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 

2 4,519,000 2 4,519,000 1 2,400,000 50 53.10 

-การศึกษา -ครุภัณฑเครื่องออก

กําลังกาย 

-ครุภัณฑสํานักงาน 

-คาบํารุงรักษาและ

ปรับปรุงครุภัณฑ 

 

-กองการศึกษาฯ 2 460,000 2 460,000 2 460,000 100 100 

รวม 4 4,979,000 4 4,979,000 3 2,860,000 75 57.44 
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    3.1.2 ผลของการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติท่ีเทศบาลตําบลทุงฝนเปนหนวยดําเนินการ (แบบ ผ.02)   

ลําดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายที่ดาํเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณที่

ดําเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ไดรับจริง หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

 

1 โครงการฝกอบรม

และทัศนศึกษาดู

งานของบุคลากร

เทศบาล สมาชิก

สภาฯ พนักงาน

เทศบาล 

ลูกจางประจํา 

พนักงานจาง และ

ประชาชน 

เพ่ือพัฒนาและ

เพ่ิมศักยภาพใน

การปฏิบัติงานของ

บุคลากรเทศบาล

ตําบลทุงฝน 

จัดอบรมจํานวน 1 ครั้ง ผูเขารวมอบรม

จํานวน 90 คน 

441,570 จํานวน

ผูเขารวม

อบรม 

ปญหายาเสพติดของอําเภอ

เบาบางลง 

สํานักปลัด/

อําเภอทุงฝน 

2 โครงการฝกอบรม

ใหความรูดานการ

ประเมินคุณธรรม

และความโปรงใสใน

การดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ 

(ITA) 

 

 

- 
 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
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ลําดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายที่ดาํเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณที่

ดําเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ไดรับจริง หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

3 โครงการอบรม

สงเสริมคุณธรรม

และจริยธรรม

บุคลากรเพ่ือความ

โปรงใสตามหลักธรร

มาภิ-บาล เทศบาล

ตําบลทุงฝน 

เพ่ือเปนการพัฒนา

จิตใจบุคลากรใน

สังกัดใหสามารถนํา

หลักคุณธรรมและ

จริยธรรมไปพัฒนา

คุณภาพชีวิตใน

ประจําวันได 

จัดอบรมฯ จํานวน 1 ครั้ง ผูเขารวมอบรม 

จํานวน 85 คน 

21,600 ผูเขารวม

โครงการ 

จํานวน 85 คน 

บุคลากรเทศบาลตําบลทุง

ฝน ไดนําหลักคุณธรรมและ

จริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพ

ชวีิตและการทํางานไดอยาง

เหมาะสม 

สํานักปลัดฯ 

4 โครงการตั้งจุดตรวจ

และบริการ

ประชาชนในชวง

เทศกาลวันสําคัญ 

เพ่ือเปนการ

ปองกันและลด

ความสูญเสียจาก

ปญหาอุบัติเหตุทาง

ถนนท่ีอาจจะ

เกิดข้ึน 

ตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในชวงเทศกาลป

ใหมและสงกรานต สี่แยกหนาเทศบาลตําบล

ทุงฝน อําเภอทุงฝน จํานวน 1 จุด 

47,500 ตั้งจุดตรวจ 

จํานวน 1 จุด 

อุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนท่ี

เทศบาลตําบลทุงฝน ลดลง 

สํานักปลัดฯ 

5 โครงการฝกอบรม

ชุดปฏิบัติการจิต

อาสาภัยพิบัติ

ประจําเทศบาล

ตําบลทุงฝน 

เพ่ือเสริมสราง

ประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติหนาท่ี

ใหแกชุดปฏิบัติการ

จิตอาสาภัยพิบัติ 

จัดอบรมฯ จํานวน 1 ครั้ง ผูเขารวมอบรม 

จํานวน 50 คน 

129,885 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

จํานวน 50 คน 

ผูเขารวมโครงการสามารถ

ปฏิบัติหนาท่ีชวยเหลือเจา

พนักงานในการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี

เกิดได 

สํานักปลัดฯ 
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ลําดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายที่ดาํเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณที่

ดําเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ไดรับจริง หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

6 โครงการฝกอบรม

เพ่ิมประสิทธิภาพ 

สรางเครือขายและ

ทัศนศึกษาดูงาน 

อาสาสมัครปองกัน

ภัยฝายพลเรือน 

(อปพร.) 

เพ่ือใหอาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพล

เรือน (อปพร.)  มี

ความรู

ความสามารถ มี

ความเขาใจในการ

ปองกันภัย การ

ระงับภัยและ

ชวยเหลือ

ผูประสบภัย 

(1) จัดอบรมฯ จํานวน 1 ครั้ง ผูเขารวมอบรม 

จํานวน 70 คน 

(2) ผูเขารวมอบรม มีความรูความเขาใจ และมี

ศักยภาพในภาคปฏิบัติในการปฏิบัติหนาท่ี

เก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

66,185 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

จํานวน 70 คน 

ผูเขารวมโครงการไดฝก

ทบทวนความรูในการปฏิบัติ

หนาท่ีชวยเหลือผูประสบภัย 

สํานักปลัดฯ 

7 อุดหนุนองคการ

บริหารสวนตําบล

กุดคา ตามโครงการ

ศูนยปฏิบัติการรวม

ขององคปกครอง

สวนทองถ่ิน 

เพ่ือใหความ

ชวยเหลือ

ประชาชนตาม

อํานาจหนาท่ี 

หรือประสาน

หนวยงานอ่ืนท่ี

เก่ียวของ 

 

(1) จัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมชวยเหลือ

ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(2) จัดหาวัสดุอุปกรณในการดําเนินการของ

ศูนยปฏิบัติการรวมชวยเหลือประชาชนของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

40,000 จัดตั้งศูนยฯ  

อ.ทุงฝน  

จ.อุดรธานี

จํานวน 1 ศูนย 

 

ดําเนินการอยางมี

ประสิทธิภาพ เปนไปดวย

ความเรียบรอยตามขอบเขต

อํานาจหนาท่ีและประสาน 

งานกับสวนราชการ

หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

สํานักปลัดฯ 
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ลําดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายที่ดาํเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณที่

ดําเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ไดรับจริง หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

8 อุดหนุนท่ีทําการ

ปกครองอําเภอทุง

ฝน ตามโครงการ

อุดหนุนงาน

ประเพณีทุงศรีเมือง 

อุดรธานีผาหม่ี-ขิด 

เพ่ือสรางสรรค

ศิลปะประเพณี  

และแลกเปลี่ยน

เรียนรูใหกับผู

ศึกษาได 
 

ออกรานแสดง/จําหนายสินคา OTOP รวมท้ัง

การจดันทิรรศการ และกิจกรรมอ่ืนๆ 
 

30,000 จัดงาน

ประจําปทุงศรี

เมืองอุดรธานี 

ผาหม่ี-ขิด 

ประจําทุกป ใน

ระวางวันท่ี 1-

12 ธันวาคม 

รวม 12 คืน/

วัน 

รักษาศิลปะวัฒนธรรมสืบ

สานไว และเปนเวทีเปด

โอกาสใหประชาชนแสดงผล

งานริเริ่มสรางสรรค 

สํานักปลัดฯ 

 

9 อุดหนุนอําเภอทุง

ฝน ตามโครงการจัด

งานรัฐพิธีและวัน

สําคัญตางๆ 

เพ่ือจัดใหมี

กิจกรรมตางๆ ใน

งานรัฐพิธ ี

ตลอดจนพิธีสําคัญ

ทาง

พระพุทธศาสนา 

ในวันสําคัญตางๆ 

 

 

(1) จัดงานวันรัฐพิธี  

และวันสําคัญตางๆ 

(2) ขาราชการ ประชาชน ทุกหมูเหลาเขารวม 

50,000 จัดงานวันรัฐ

พิธีและวัน

สําคัญตางๆ 

และมีผูเขารวม 

ขาราชการ ประชาชน 

ไดแสดงออกถึงความ

จงรักภักดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริย และ

อนุรักษขนบธรรมเนียม 

สํานักปลัดฯ 
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ลําดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายที่ดาํเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณที่

ดําเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ไดรับจริง หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

10 โครงการจัดทํา 

ปรับปรุง และเชา

พ้ืนท่ีเก็บขอมูล

เว็บไซตเทศบาล

ตําบลทุงฝน 

เพ่ือเพ่ือเผยแพร

ขอมูลขาวสาร

ตางๆ ของเทศบาล

ฯ ใหผูสนใจ

สามารถเขาถึงได

ทางระบบ

เครือขาย

อินเทอรเน็ต 

จัดทํา ปรับปรุง และเชาพ้ืนท่ีเก็บขอมูล

เว็บไซตเทศบาลตําบลทุงฝนจํานวน 1 เว็บ 

30,000 จํานวนเว็บไซต

ท่ีจัดทํา 

หนวยงานมีเว็บไซตเปนของ

ตนเอง ตาม พรบ. ขอมูล

ขาวสารของทางราชการ 

กองวิชาการ

และ

แผนงาน 

11 โครงการ

ประชาสัมพันธให

ความรูความเขาใจ

เก่ียวกับภาษี

ทองถ่ินสําหรับ

เจาหนาท่ีและผูเขา

ขายชําระภาษีใน

เขตเทศบาลตําบล

ทุงฝน 

 

เพ่ือประชาสัมพันธ

ใหความรูความ

เขาใจเก่ียวกับภาษี

ทองถ่ินสําหรับ

เจาหนาท่ีและผูเขา

ขายชําระภาษีใน

เขตเทศบาลตําบล

ทุงฝน 

-ข้ึนปายประชาสัมพันธภาษีจํานวน 1 ปาย 

บริเวณสํานักงานเทศบาลตําบลทุงฝน 1 ปาย 

-ปายประชาสัมพันธจํานวน 3 ปาย ณ ศาลา

ประชาคมของชุมชน 

-แจกเอกสารแผพับแสดงรายละเอียดเก่ียวกับ

การยื่นแบบการชําระภาษีท่ีดินฯ จํานวน 

3,000 แผน 

11,360 จํานวน

ประชากรท่ี

ไดรับความรู 

ประชาชนผูมีหนาท่ีเสียภาษี

ตระหนักถึงหนาท่ีความ

รับผิดชอบท่ีพึงปฏิบัติ การ

จัดเก็บภาษีเปนไปตาม

เปาหมายท่ีกําหนดไว 

กองคลัง 
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ลําดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายที่ดาํเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณที่

ดําเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ไดรับจริง หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

12 โครงการปรับปรุง

ตอเติมหองปองกัน

และบรรเทาสา

ธารณภัยเทศบาล

ตําบลทุงฝน 

สํานักงานเทศบาล

ตําบลทุงฝน หมูท่ี 

11 ต.ทุงฝน อ.ทุง

ฝน จ.อุดรธานี 

เพ่ือปรับปรุงหอง

ปองกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัย ใหมี

สภาพแวดลอม

และบรรยากาศท่ีดี 

เหมาะสมในการ

ปฏิบัติงาน 

ปรับปรุงตอเติมหองปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยจํานวน 1 แหง 

24,900 หองท่ีไดรับ

การปรับปรุง 

บุคลากรมีหองปฏิบัติงานท่ีมี

บรรยากาศเหมาะสมตอการ

ปฏิบัติงาน 

สํานักปลัด 

13 โครงการสนับสนุน

คาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา 

เพ่ือสนับสนุนการ

จัดการศึกษาใหแก

เด็กปฐมวัยในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กวัด

โพธิ์ศรีทุงและศูนย

พัฒนาเด็กเล็กวัด

สุขสะอาด 

สนับสนุนการจัดการศึกษาของ ศพด. ท้ัง 2 

ศูนย ดังนี้ 1. จัดชื้ออาหารกลางวัน  2. คา

จัดการเรียนการสอน (รายหัว) สําหรับเด็ก

ปฐมวัย อายุ 2-5 ป  3. คาหนังสือเรียน

สําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ป 4. คาอุปกรณ

การเรียน 5. คาเครื่องแบบนักเรียน 6. คา

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 

 

1,166,020 จํานวน

กิจกรรมท่ี

ไดรับการ

สนับสนนุ 

การจัดการศึกษาของ ศพด. 

เปนไปดวยความเรียบรอย 

กอง

การศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
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ลําดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายที่ดาํเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณที่

ดําเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ไดรับจริง หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

14 โครงการจัดซ้ือ

อาหารเสริม (นม) 

เพ่ือจัดซ้ืออาหาร

เสริม (นม) สําหรับ

นักเรียน ศพด. 

และโรงเรียนใน

เขตเทศบาลตําบล

ทุงฝน 

- จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ใหแกเด็กนักเรียน

ใน ศพด. ท้ัง 2 ศูนยและนักเรียนชั้นอนุบาล -

ประถมศึกษาปท่ี 6  โรงเรียนอนุบาลทุงฝน 

โรงเรียนบานโนนสะอาด โรงเรียนบานธาตุ

นอย – กอสําราญ  จํานวน 260 วัน ในอัตรา 

7.37 บาท/คน 

990,683.50 จํานวน

นักเรียนไดรับ

อาหารเสริม 

(นม) 

นักเรียนในเขตเทศบาล

ตําบลทุงฝนไดรับอาหาร

เสริม (นม) ท่ีมีคุณภาพ 

กอง

การศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

15 โครงการอุดหนุน

อาหารกลางวัน

ใหแกเด็กนักเรียน

โรงเรียนอนุบาลทุง

ฝน โรงเรียนบาน

โนนสะอาด 

โรงเรียนบานธาตุ

นอยกอสําราญ 

เพ่ือสงเสริมและ

สนับสนุนให

นักเรียนไดรับ

ประทานอาหาร

กลางวันท่ีมี

คุณภาพ 

- อุดหนุนคาอาหารกลางวันสําหรับเด็ก

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลทุงฝน  โรงเรียนบาน

โนนสะอาด โรงเรียนบานธาตุนอยกอสําราญ 

ตั้งแตระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปท่ี 6  ใน

อัตรา ม้ือละ 20 บาท ตอคน จํานวน 200 วัน 

2,615,600 จํานวน

นักเรียน 

นักเรียนไดรับประทาน

อาหารกลางวันท่ีมีคุณภาพ 

กอง

การศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

16 โครงการจัดงานวัน

เด็กแหงชาต ิ

เพ่ือสงเสริมและ

เปดโอกาสใหเด็ก

ไดแสดง

ความสามารถ 

จัดโครงการจํานวน 1 ครั้ง 93,460 จํานวนเด็กท่ี

เขารวม

โครงการ 

เด็กนักเรียนไดรับความ

สนุกสนานไดแสดงออก

ในทางท่ีถูกตอง 

กอง

การศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
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ลําดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายที่ดาํเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณที่

ดําเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ไดรับจริง หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

17 โครงการสัตวปลอด

โรคคนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบา

และแมว 

เพ่ือใหประชาชน

ในเทศบาลมีความ

ปลอดภัยจากโรค

พิษสุนัขบา/แมว 

สํารวจจํานวนสุนัข/แมว ในเขตเทศบาลฯ 

จํานวน 2 ครั้ง/ป พรอมบริการฉีดวัคซีน

ปองกันโรคฯ 

3,087 จํานวนสุนัข

และแมวท่ี

ไดรับการฉีด

วัคซีน 

ประชาชนในเทศบาลมีความ

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข

บา/แมว 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

18 โครงการบริหาร

จัดการขยะมูลฝอย

โดยชุมชนดวยมือ

และใจเรา ประจําป 

2563 

เพ่ือลดปริมาณ

ขยะในชุมชนและ

ลดภาระคาใชจาย

ในการกําจัดขยะ 

จัดอบรมจํานวน 1 ครั้ง ผูเขาอบรมจํานวน 80 

คน 

15,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

ผูเขารวมโครงการนําความรู

ไปใชจัดการขยะใน

ชีวิตประจําวัน 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

19 โครงการรณรงคฉีด

วัคซีนปองกันโรค

พิษสุนัขบาประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 

2563 

เพ่ือปองกันและ

ควบคุมโรคพิษสุนัข

บาตามโครงการ

สัตวปลอดโรค คน

ปลอดภัยจากโรค

พิษสุนัขบา 

 

 

 

สุนัข แมว ไดรับวัคซีน จํานวน 1,571 ตัว 50,187 จํานวนสุนัข

และแมวท่ี

ไดรับการฉีด

วัคซีน 

ประชาชนในเทศบาลมีความ

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข

บา/แมว 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 
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ลําดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายที่ดาํเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณที่

ดําเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ไดรับจริง หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

20 โครงการปองกัน

และควบคุมโรค

ไขเลือดออก โรคติด

เชื้อไวรัสซิกา โรคไข

ปวดขอยุงลาย ใน

เขตเทศบาลตําบล

ทุงฝน 

เพ่ือปองกันและลด

อัตราการปวยและ

อัตราการตายดวย

โรคไขเลือดออก 

โรคติดเชื้อไวรัสซิ

กา โรคไขปวดขอ

ยุงลาย ในเขต

เทศบาลตําบลทุง

ฝน 

ชุมชนในเขตเทศบาลจํานวน 8 ชุมชน 46,300 อัตราการปวย

และตายดวย

โรค

ไขเลือดออก 

โรคติดเชื้อ

ไวรัสซิกา โรค

ไขปวดขอ

ยุงลาย ในเขต

เทศบาลตําบล

ทุงฝน 

อัตราการปวยและตายดวย

โรคไขเลือดออก โรคติดเชื้อ

ไวรัสซิกา โรคไขปวดขอ

ยุงลาย ในเขตเทศบาลตําบล

ทุงฝนลดลง 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

21 โครงการเฝาระวัง

ปองกันและควบคุม

โรคติดเชื้อไวรัสโคโร

นา 2019 (COVID-

19) 

เพ่ือใหประชาชน

เกิดความตระหนัก

ในการปฏิบัติตน

เพ่ือปองกันการ

ระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) 

 

ชุมชนในเขตเทศบาลจํานวน 8 ชุมชน 92,660 จํานวนชุมชน ประชาชนในพ้ืนท่ีลดความ

เสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโร

นา 2019 (COVID-19) 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 
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ลําดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายที่ดาํเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณที่

ดําเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ไดรับจริง หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

22 โครงการสรางเสริม

คุณภาพเยาวชน

ดานสุขภาวะทาง

เพศเขตเทศบาล

ตําบลทุงฝน 

เพ่ือใหเยาวชนมี

ความรูดาน

สุขอนามัยเจริญ

พันธุทองไมพรอม

และโรคเอดส 

จัดโครงการสรางเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชน

ดานสุขภาวะทางเพศ จํานวน 1 ครั้งตอป 

30,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

ลดปญหาทองกอนวัยในเด็ก

และเยาวชน,เด็กและ

เยาวชนปลอดภัยจากโรคท่ี

เกิดจากเพศสัมพันธ 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

23 โครงการ

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข 

เพ่ือสนับสนุน

คณะกรรมการ

หมูบาน/

คณะกรรมการ

ชุมชน/หมูบาน

ชุมชน/อสม. ใน

การดําเนิน

โครงการ

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข 

 

 

 

สนับสนุนคณะกรรมการหมูบาน/

คณะกรรมการชุมชน/หมูบานชุมชน/อสม. ใน

การดําเนินโครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุขจํานวน 8 หมูบาน 

160,000 จํานวนชุมชนท่ี

เขารวม

โครงการ 

คณะกรรมการชุมชน/

หมูบานชุมชน/อสม. ดําเนิน

โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุขจํานวน 8 

หมูบาน เปนไปตาม

วัตถุประสงค 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 
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ลําดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายที่ดาํเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณที่

ดําเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ไดรับจริง หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

24 โครงการจางเหมา

บริการบุคคลปฏิบัติ

หนาท่ีรักษาความ

สะอาดถนนในเขต

เทศบาลตําบลทุงฝน 

เพ่ือใหถนนในเขต

เทศบาลตําบลทุง

ฝนมีความสะอาด

เรียบรอย 

จางเหมาบุคคลทําความสะอาดถนนเทศบาล

ตําบลทุงฝน 

540,000 รอยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนท่ีมี

ตอโครงการ 

ถนนในเขตเทศบาลตําบลทุง

ฝนมีความสะอาดเรียบรอย 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

25 โครงการเชาท่ีท้ิง

ขยะหรือทําลายขยะ 

เพ่ือใหเทศบาล

ตําบลทุงฝนมีท่ีท้ิง

ขยะหรือทําลาย

ขยะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชาท่ีท้ิงขยะจํานวน 1 แหง 294,618.50 จํานวนท่ีท้ิง

ขยะ 

เทศบาลตําบลทุงฝนมีท่ีท้ิง

ขยะหรือทําลายขยะ 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 
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ลําดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายที่ดาํเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณที่

ดําเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ไดรับจริง หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

26 โครงการฝกอบรม

พัฒนาศักยภาพ

บุคลากรเทศบาล 

สมาชิกสภาฯ 

พนักงานเทศบาล 

ลูกจางประจํา 

พนักงานจาง 

ประชาชน 

คณะกรรมการ

ชุมชนและผูนํา

ชุมชน 

เพ่ือสรางเสริม

ประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

รวมกันของ

บุคลากรเทศบาล 

สมาชิกสภาฯ 

พนักงานเทศบาล 

ลูกจางประจํา 

พนักงานจาง 

ประชาชน 

คณะกรรมการ

ชุมชนและผูนํา

ชุมชน 

 

 

 

 

 

จัดฝกอบรมในสถานท่ีจํานวน 2 วัน และศึกษา

ดูงานนอกสถานท่ี จํานวน 2 วัน 1 คืน 

ผูเขารวมโครงการจํานวน 88 คน 

211,540 ระดับความพึง

พอใจของ

ผูเขารวมอบรม 

คณะกรรมการชุมชนไดรับ

องคความรูตางๆ ไมวาจะ

เปนการทํางานเปนทีม 

หนาท่ีของคณะกรรการ

ชุมชน ตลอดจนความรูดาน

อาชีพเพ่ือนํามาสงตอใหกับ

คนในชุมชน 

กอง

สวัสดิการฯ 
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ลําดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายที่ดาํเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณที่

ดําเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ไดรับจริง หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

27 โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการใหความรู

ในการปองกันโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) 

และการจัดทํา

หนากากอนามัย

เพ่ือการปองกัน

ตนเอง หรือโรค

อุบัติใหมอ่ืนๆ ท่ี

อาจเกิดข้ึนใน

อนาคต 

เพ่ือสงเสริมและ

สนับสนุนให

ประชาชนสามารถ

จัดทําหนากาก

อนามัยปองกันโรค

ระบาดดวยตนเอง 

ลดภาระคาใชจาย

ของราชการใหแก

ประชาชนในการ

เฝาระวังและ

ปองกันโรค รวมท้ัง

สามารถตอยอด

เปนอาชีพเสริมได 

จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือผลิต ครู ก. ใน

การจัดทําหนากากผาเพ่ือปองกันตนเอง ผูเขา

อบรมจํานวน 60 คน 

67,360 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

ประชาชนสามารถปองกัน

โรคระบาดดวยตนเอง ลด

ภาระคาใชจายของราชการ

ใหแกประชาชนในการเฝา

ระวังและปองกันโรครวมท้ัง

สามารถตอยอดเปนอาชีพ

เสริมได 

กอง

สวัสดิการฯ 

28 โครงการจัดงานลอย

ประทีปบูชา

นมัสการองคปฏิมา

หลวงพอทองคําสืบ

สานวัฒนธรรมทุง

ฝน 

เพ่ืออนุรักษและสืบ

สานวัฒนธรรม

ประเพณีของชาติ

และของทองถ่ินให

คงอยูสืบไป 

จัดโครงการจํานวน 1 ครั้ง 100,000 จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ 

ประเพณีอันดีงามของไทย
ไดรับการสืบสานและปฏิบัติ
ตอไปยังรุนลูกหลาน 

กอง
การศึกษาฯ 
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ลําดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายที่ดาํเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณที่

ดําเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ไดรับจริง หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

29 โครงการบายศรีสู

ขวัญบานสู

ขวัญเมืองอุดรธานี 

และพิธีรําบวงสรวง

เพ่ือฉลองวันท่ีระลึก

การกอตั้งเมือง

อุดรธาน ี

เพ่ืออนุรักษและสืบ

สานวัฒนธรรม

ประเพณีของ

จังหวัดใหคงอยู

สืบไป 

จัดงานจํานวน 1 ครั้ง 29,028 จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ 

ประเพณีอันดีงามของจังหวัด

ไดรับการสืบสานและปฏิบัติ

ตอไปยังรุนลูกหลาน 

กอง
การศึกษาฯ 

30 โครงการจัดงานสืบ

สานวัฒนธรรม

ประเพณีการกอตั้ง

อําเภอทุงฝน 

เพ่ืออนุรักษและสืบ

สานวัฒนธรรม

ประเพณีของ

ทองถ่ินใหคงอยู

สืบไป 

 

 

 

 

 

 

 

จัดงานประเพณีการกอตั้งอําเภอทุงฝน 1 ครั้ง 50,000 จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ 

ประเพณีอันดีงามของจังหวัด

ไดรับการสืบสานและปฏิบัติ

ตอไปยังรุนลูกหลาน 

กอง
การศึกษาฯ 
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ลําดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายที่ดาํเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณที่

ดําเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ไดรับจริง หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 

31 โครงการขยายเขต

ระบบจําหนาย

ไฟฟาแรงต่ําไฟฟา

สาธารณะและ

โครงการระบบ

ประปาหมูบาน 

เพ่ือขยายพ้ืนท่ีการ

ใชไฟฟาภายในเขต

เทศบาลให

กระจายท่ัวถึงทุก

ชุมชน,การไดรับน้ํา

อุปโภค-บริโภค

ตลอดป 

-จุดที่ 1 หมูที่ 4 พาดสายดับติดตั้งไฟสาธารณะระยะทาง 320 เมตร 

ติดตั้งโคมไฟฟลูออเรสเซ็นต ขนาด 2*36 วตัต จํานวน 5 ชุด 

ติดตั้งโฟโตสวิทซ ระบบ 1 เฟสขนาด 30 แอมป จํานวน 1 ชุด 

- จุดที ่2 หมู 4 พาดสายดับติดตั้งไฟสาธารณะระยะทาง 680 เมตร 

- จุดที ่3 หมูที ่8 พาดสายดับติดตั้งไฟสาธารณะระยะทาง 70 เมตร 

ติดตั้งโคมไฟฟลูออเรสเซ็นต ขนาด 2*36 วตัต จํานวน 5 ชุด 

-จุดที่ 4 หมูที่ 9 ติดตั้งโคมไฟฟลูออเรสเซ็นต ขนาด 2*36 วัตต 

จํานวน 5 ชุด 

-จุดที่ 5 หมู 12 พาดสายดับติดตั้งไฟสาธารณะระยะทาง 100 เมตร 

ติดตั้งโคมไฟฟลูออเรสเซ็นต ขนาด 2*36 วตัต จํานวน 5 ชุด 

ติดตั้งโฟโตสวิทซ ระบบ 1 เฟสขนาด 30 แอมป จํานวน 1 ชุด 

- จุดที ่6 หมู 11 พาดสายดับติดตั้งไฟสาธารณะระยะทาง 200 

เมตร ติดตั้งโคมไฟฟลูออเรสเซ็นต ขนาด 2*36 วัตต จํานวน 3 ชุด 

-จุดที่ 7 หมู 11 พาดสายดับติดตั้งไฟสาธารณะระยะทาง 80 เมตร 

ติดตั้งโคมไฟฟลูออเรสเซ็นต ขนาด 2*36 วตัต จํานวน 2 ชุด 

-จุดที่ 8 หมู 1 พาดสายดับติดตั้งไฟสาธารณะระยะทาง 100 เมตร 

ติดตั้งโคมไฟฟลูออเรสเซ็นต ขนาด 2*36 วตัต จํานวน 5 ชุด 

-จุดที่ 9 หมู 3 พาดสายดับติดตั้งไฟสาธารณะระยะทาง 220 เมตร 

และ 80 เมตร  ติดตั้งโคมไฟฟลูออเรสเซ็นต ขนาด 2*36 วัตต 

จํานวน 5 ชุด 

-จุดที่ 10 หมู 2 พาดสายดับติดตั้งไฟสาธารณะระยะทาง 20 เมตร 

ติดตั้งโคมไฟฟลูออเรสเซ็นต ขนาด 2*36 วตัต จํานวน 5 ชุด 

-จุดที่ 11 ลานตลาดนัด หมู 11 ปกเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 9 

เมตร จํานวน 1 ตน พาดสายอลูมเินียมหุมฉนวน ขนาด 50 ตาราง

มิลลิเมตร ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 40 เมตร 

 

 

334,270.22 จํานวนพ้ืนท่ีท่ี

ไดรับการขยาย

เขตไฟฟา 

ประชาชนในเขตเทศบาล

ตําบลทุงฝนไดรับความ

สะดวกจากการขยายเขต

ไฟฟา 

กองชาง 
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ลําดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายที่ดาํเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณที่

ดําเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ไดรับจริง หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

32 โครงการกอสราง

วางทอระบายน้ํา

พรอมบอพัก (ฝา

เหล็ก) ซอยทาง

เกวียน บานทุงฝน 

หมูท่ี 8 ต.ทุงฝน อ.

ทุงฝน จ.อุดรธานี 

เพ่ือแกไขปญหา

ความเดือดรอนของ

ประชาชนในการ

ลดอุบัติเหตุและ

สัญจรคมนาคม 

วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 0.40 ม. พรอมบอพัก 

(ฝาเหล็ก) + ขยายผิวจราจรคอนกรีต กวาง

เฉลี่ย 0.80 เมตร ซอยทางเกวียน บานทุงฝน 

หมูท่ี 8 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธาน ี

498,400 ปริมาณงาน ประชาชนไดรับบริการสา

ธารณทางถนนลดปญหาการ

สูญเสียชีวิตและทรัพยสิน 

ยานพาหนะของประชาชน 

กองชาง 

33 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (ค.ส.ล.) ไหล

ทางหินคลุกเดิม 2 

ขาง ถนนบานทุงฝน 

หมูท่ี 1-บานโนน

สะอาดหมู 9 ต.ทุง

ฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธาน ี

 

 

เพ่ือแกไขปญหา

ของประชาชนใน

การใชรถใชถนน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) 

กวาง 6 เมตร ยาว 148.5 เมตร หนา 0.15 

เมตร ไหลทางหินคลุกเดิม 2 ขาง ขางละ 0 – 

0.5 เมตร ถนนบานทุงฝน หมูท่ี 1-บานโนน

สะอาดหมู 9 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี 

498,800 ปริมาณงาน ประชาชนไดรับการการ

บริการท่ีดีในการสัญจร

คมนาคมทางถนน รับสงบุตร

หลาน 

กองชาง 



40 
 

 

ลําดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายที่ดาํเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณที่

ดําเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ไดรับจริง หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

34 โครงการกอสราง

ถนน ค.ส.ล.  ซอย

ทุงฝน-โนนสะอาด 

(ซอยบานฝรั่ง) บาน

โนนสะอาด หมูท่ี 9 

ตําบลทุงฝน อําเภอ

ทุงฝน จังหวัด

อุดรธาน ี

เพ่ือแกไขปญหา

ของประชาชนใน

การใชรถใชถนน 

กอสรางถนน คสล. ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 3.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางรวม 285.50 

เมตร ไหลทางลูกรังขางละ 0-0.50 เมตร ซอย

ทุงฝน-โนนสะอาด (ซอยบานฝรั่ง) บานโนน

สะอาด หมูท่ี 9 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี 

498,800 ปริมาณงาน ประชาชนไดรับการการ

บริการท่ีดีในการสัญจร

คมนาคมทางถนน รับสงบุตร

หลาน 

กองชาง 

35 โครงการกอสราง

ถนน ค.ส.ล. ซอย

พิทักษประชาราษ 

1 บานทุงฝน หมูท่ี 

11 ตําบลทุงฝน 

อําเภอทุงฝน 

จังหวัดอุดรธาน ี

 

 

 

เพ่ือแกไขปญหา

ของประชาชนใน

การใชรถใชถนน 

กอสรางถนน คสล.ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 3.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางรวม 23 เมตร 

ไหลทางลูกรังขางละ 0 - 0.50 เมตร ซอย

พิทักษประชาราษ 1 บานทุงฝน หมูท่ี  11 ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี 

41,000 ปริมาณงาน ประชาชนไดรับการการ

บริการท่ีดีในการสัญจร

คมนาคมทางถนน 

กองชาง 



41 
 

 

ลําดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายที่ดาํเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณที่

ดําเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ไดรับจริง หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

36 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (ค.ส.ล.)  ซอย

วิฆเนศร 3  หมูท่ี 

11 ต.ทุงฝน อ.ทุง

ฝน จ.อุดรธานี 

เพ่ือแกไขปญหา

ของประชาชนใน

การใชรถใชถนน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) กวาง 

2.50 เมตร ยาว 64 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล

ทางลูกรัง 2 ขาง ขางละ 0 – 0.5 เมตร ซอย

วิฆเนศร 3  หมูที่ 11 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธาน ี

90,000 ปริมาณงาน ประชาชนไดรับการการ

บริการท่ีดีในการสัญจร

คมนาคมทางถนน 

กองชาง 

37 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (ค.ส.ล.)  

ถนนบานทุงฝน  หมู

ท่ี 1- บานโนน

สะอาดหมู 9 (ชวงท่ี 

2)  ต.ทุงฝน อ.ทุง

ฝน จ.อุดรธาน ี

 

 

 

 

เพ่ือแกไขปญหา

ของประชาชนใน

การใชรถใชถนน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) กวาง 6 

เมตร ยาว 147.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล

ทางหินคลุกเดิม 2 ขาง ขางละ 0 – 0.5 เมตร 

ถนนบานทุงฝน  หมูที่ 1- บานโนนสะอาดหมู 9 

(ชวงที่ 2)  ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี   

493,000 ปริมาณงาน ประชาชนไดรับการการ

บริการท่ีดีในการสัญจร

คมนาคมทางถนน 

กองชาง 



42 
 

 

ลําดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายที่ดาํเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณที่

ดําเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ไดรับจริง หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

38 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (ค.ส.ล.) ซอย

ทางลัดบานโนน

สะอาด-บานธาตุ

นอย (ชวงท่ี 2) หมู 

2  ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน 

จ.อุดรธานี 

เพ่ือแกไขปญหา

ของประชาชนใน

การใชรถใชถนน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ซอย

ทางลัดบานโนนสะอาด-บานธาตุนอย (ชวงท่ี 

2) หมู 2 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี ผิว

จราจรกวางเฉลี่ย 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ระยะทางรวม 116 เมตร ไหลทางลูกรังขางละ 

0-0.50 เมตร 

191,000 ปริมาณงาน ประชาชนไดรับการการ

บรกิารท่ีดีในการสัญจร

คมนาคมทางถนน 

กองชาง 

39 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (ค.ส.ล.) ซอย

พิทักษ

ประชาราษฎร 1 

(ชวงท่ี 2) หมูท่ี 11 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธาน ี

 

 

เพ่ือแกไขปญหา

ของประชาชนใน

การใชรถใชถนน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) 

กวาง 3 เมตร ยาว 147.50 เมตร หนา 0.15 

เมตร ไหลทางลูกรัง 2 ขาง ขางละ 0 – 0.5 

เมตร ซอยพิทักษประชาราษฎร 1 (ชวงท่ี 2) 

หมูท่ี 11 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี 

252,000 ปริมาณงาน ประชาชนไดรับการการ

บริการท่ีดีในการสัญจร

คมนาคมทางถนน 

กองชาง 
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ลําดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายที่ดาํเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณที่

ดําเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ไดรับจริง หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

40 โครงการกอสราง

รางระบายน้ําตัวยู 

ความกวาง 0.40 

เมตร + บอพัก 

0.80*0.80 เมตร 

(ฝาตะแกรงเหล็ก) 

ความยาวรวม 83 

เมตร ถนนศรีฤทธิ

วงศ (เฟส3) บ.โนน

สะอาด หมูท่ี 2 ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี 

 

 

 

 

 

 

เพ่ือแกไขปญหา

ความเดือดรอนของ

ประชาชนในการ

ลดอุบัติเหตุและ

สัญจรคมนาคม 

กอสรางรางระบายน้ําตัวยู ความกวาง 0.40 

เมตร + บอพัก 0.80*0.80 เมตร (ฝาตะแกรง

เหล็ก) ความยาวรวม 83 เมตร ถนนศรีฤทธิ

วงศ (เฟส3) บ.โนนสะอาด หมูท่ี 2 ต.ทุงฝน อ.

ทุงฝน จ.อุดรธานี 

293,000 ปริมาณงาน ประชาชนไดรับบริการสา

ธารณทางถนนลดปญหาการ

สูญเสียชีวิตและทรัพยสิน 

ยานพาหนะของประชาชน 

กองชาง 
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ลําดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายที่ดาํเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณที่

ดําเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ไดรับจริง หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

41 โครงการกอสราง

วางทอระบายน้ํา ค.

ส.ล. 0.40 เมตร 

พรอมบอพัก (ฝา

เหล็ก) + ขยายผิว 

จราจรคอนกรีต 

กวางเฉลี่ย 1.00 

เมตร ระยะทาง 

114 เมตร ถนน

สุขาภิบาล บ.ทุงฝน 

หมูท่ี 11 ต.ทุงฝน 

อ.ทุงฝน จ.อุดรธาน ี

 

 

 

 

 

 

เพ่ือแกไขปญหา

ความเดือดรอนของ

ประชาชนในการ

ลดอุบัติเหตุและ

สัญจรคมนาคม 

กอสรางวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 0.40 เมตร 

พรอมบอพัก (ฝาเหล็ก) + ขยายผิว จราจร

คอนกรีต กวางเฉลี่ย 1.00 เมตร ระยะทาง 

114 เมตร ถนนสุขาภิบาล บ.ทุงฝน หมูท่ี 11 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธาน ี

210,000 ปริมาณงาน ประชาชนไดรับบริการสา

ธารณทางถนนลดปญหาการ

สูญเสียชีวิตและทรัพยสิน 

ยานพาหนะของประชาชน 

กองชาง 



45 
 

 

ลําดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายที่ดาํเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณที่

ดําเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ไดรับจริง หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

42 โครงการกอสรางวาง

ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 

0.40 เมตร พรอมบอ

พัก (ฝาเหล็ก) + 

ขยายผิวจราจร

คอนกรีต กวางเฉลี่ย 

2.00 เมตร ระยะทาง 

114 เมตร ถนน

พิทักษประชาราษฎร 

บ.ทุงฝน หมูที่ 11 ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน  จ.

อุดรธาน ี

เพ่ือแกไขปญหา

ความเดือดรอนของ

ประชาชนในการ

ลดอุบัติเหตุและ

สัญจรคมนาคม 

กอสรางวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 0.40 เมตร 

พรอมบอพัก (ฝาเหล็ก) + ขยายผิวจราจร

คอนกรีต กวางเฉลี่ย 2.00 เมตร ระยะทาง 

114 เมตร ถนนพิทักษประชาราษฎร บ.ทุงฝน 

หมูท่ี 11 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน  จ.อุดรธาน ี

280,000 ปริมาณงาน ประชาชนไดรับบริการสา

ธารณทางถนนลดปญหาการ

สูญเสียชีวิตและทรัพยสิน 

ยานพาหนะของประชาชน 

กองชาง 

43 โครงการปรับปรุง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (ค.ส.ล.) ถนน

ทุงฝน-โนนสะอาด

และโนนสะอาด-

โพนสูง ต.ทุงฝน อ.

ทุงฝน จ.อุดรธาน ี

เพ่ือแกไขปญหา

ของประชาชนใน

การใชรถใชถนน 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) 

กวาง 3-6 เมตร ระยะทางรวม 58 เมตร หนา 

0.15 เมตร ถนนทุงฝน-โนนสะอาดและโนน

สะอาด-โพนสูง ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี 

110,000 ปริมาณงาน ประชาชนไดรับการการ

บริการท่ีดีในการสัญจร

คมนาคมทางถนน 

กองชาง 



46 
 

 

ลําดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายที่ดาํเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณที่

ดําเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ไดรับจริง หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

44 โครงการวางทอ

ระบายน้ํา ค.ส.ล. 

พรอมบอพัก (ฝา

เหล็ก)  ขยายผิว

จราจรคอนกรีต ถนน

สุขสะอาด บานโนน

สะอาด หมูที่ 2 

ตําบลทุงฝน อําเภอ

ทุงฝน จงัหวัด

อุดรธาน ี

เพ่ือแกไขปญหา

ความเดือดรอนของ

ประชาชนในการ

ลดอุบัติเหตุและ

สัญจรคมนาคม 

วางทอระบายน้าํ คสล. 0.40 ม. พรอมบอพัก (ฝา

เหล็ก) + ขยายผิวจราจรคอนกรีต กวางเฉลี่ย 

1.50 ม. ระยะทาง 194.00 ม. ถนนสุขสะอาด 

บานโนนสะอาด หมูที่ 2 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธาน ี

390,000 ปริมาณงาน ลดปญหาน้ําทวมขัง

บานเรือนและน้ํากัดเซาะ

หนาถนน 

กองชาง 

45 โครงการวางทอ

ระบายน้ํา ค.ส.ล. 

พรอมบอพัก (ฝา

เหล็ก) + ขยายผิว

จราจรคอนกรีต   

ถนนเวียงสะอาด 

(ดานทิศตะวนัออก) 

บานโนนสะอาด หมูที่ 

2 ตําบลทุงฝน อําเภอ

ทุงฝน จงัหวัด

อุดรธาน ี

เพ่ือแกไขปญหา

ความเดือดรอนของ

ประชาชนในการ

ลดอุบัติเหตุและ

สัญจรคมนาคม 

วางทอระบายน้าํ พรอมบอพัก) (ฝาเหล็ก) + 

ขยายผิวจราจรคอนกรีต ถนนเวียงสะอาด (ดาน

ทิศตะวันออก) บานโนนสะอาด หมูที่ 2 ต.ทุงฝน 

อ.ทุงฝน จ.อุดรธาน ี

148,000 ปริมาณงาน ลดปญหาน้ําทวมขัง

บานเรือนและน้ํากัดเซาะ

หนาถนน 

กองชาง 
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ลําดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายที่ดาํเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณที่

ดําเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ไดรับจริง หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

46 โครงการวางทอ

ระบายน้ํา ค.ส.ล. 

พรอมบอพัก (ฝา

เหล็ก) ขยายผิว

จราจรคอนกรีต  

ถนนศรีฤทธิวงศ บาน

โนนสะอาด หมูที่ 9 

ตําบลทุงฝน อําเภอ

ทุงฝน จงัหวัด

อุดรธาน ี

เพ่ือแกไขปญหา

ความเดือดรอนของ

ประชาชนในการ

ลดอุบัติเหตุและ

สัญจรคมนาคม 

วางทอระบายน้าํ คสล. 0.40 ม. พรอมบอพัก (ฝา

เหล็ก) +ขยายผิวจราจรคอนกรีต กวางเฉลี่ย 2.00 

ม.ระยะทาง 113.00 ม. ถนนศรีฤทธิวงศ  บาน

โนนสะอาด หมูที่ 9 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธาน ี

256,000 ปริมาณงาน ลดปญหาน้ําทวมขัง

บานเรือนและน้ํากัดเซาะ

หนาถนน 

กองชาง 

47 โครงการวางทอ

ระบายน้ํา ค.ส.ล. 

พรอมบอพัก (ฝา

เหล็ก) ขยายผิว

จราจรคอนกรีต  

ถนนอารีพัฒนา บาน

ทุงฝน หมูที่ 1 ตาํบล

ทุงฝน อําเภอทุงฝน 

จังหวัดอุดรธาน ี

เพ่ือแกไขปญหา

ความเดือดรอนของ

ประชาชนในการ

ลดอุบัติเหตุและ

สัญจรคมนาคม 

วางทอระบายน้าํ คสล. 0.40 ม. พรอมบอพัก (ฝา

เหล็ก) + ขยายผิวจราจรคอนกรีต กวางเฉลี่ย 

1.00 ม. ระยะทาง 149.00 ม. ถนนอารียพัฒนา 

บานทุงฝน หมูที่ 1 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธาน ี

274,600 ปริมาณงาน ลดปญหาน้ําทวมขัง

บานเรือนและน้ํากัดเซาะ

หนาถนน 

กองชาง 
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ลําดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายที่ดาํเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณที่

ดําเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ไดรับจริง หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

48 โครงการวางทอระบาย

นํ้า ค.ส.ล. พรอมบอ

พัก (ฝาเหล็ก) ขยายผิว

จราจรคอนกรีต ถนน

วิเศษสินธุ บานกอ

สําราญ หมูท่ี 4 ตําบล

ทุงฝน อําเภอทุงฝน 

จังหวัดอุดรธานี 

เพ่ือแกไขปญหา

ความเดือดรอนของ

ประชาชนในการ

ลดอุบัติเหตุและ

สัญจรคมนาคม 

วางทอระบายน้าํ คสล. ขนาด 0.40 เมตร กวาง

เฉลี่ย 2.00 ม. ระยะทาง 165.00 ม. พรอมบอพัก 

(ฝาเหล็ก) + ขยายผิวจราจรคอนกรีตถนนวิเศษ

สินธุ บานกอสาํราญ หมูที่ 4 

380,000 ปริมาณงาน ลดปญหาน้ําทวมขัง

บานเรือนและน้ํากัดเซาะ

หนาถนน 

กองชาง 

49 โครงการวางทอ

ระบายน้ํา ค.ส.ล. 

พรอมบอพัก (ฝา

เหล็ก) ขยายผิว

จราจรคอนกรีต ถนน

สุขาภิบาล บานทุงฝน 

หมูที่ 8 ตําบลทุงฝน 

อําเภอทุงฝน จังหวัด

อุดรธาน ี

 

 

เพ่ือแกไขปญหา

ความเดือดรอนของ

ประชาชนในการ

ลดอุบัติเหตุและ

สัญจรคมนาคม 

วางทอระบายน้าํ ค.ส.ล. 0.40 เมตร พรอมบอพัก 

(ฝาเหล็ก) + ขยายผิวจราจรคอนกรีต กวางเฉลี่ย 

1.50 เมตร ความยาวไมนอยกวา 242.00 เมตร 

และพื้นที่ขยายผิว ค.ส.ล. ไมนอยกวา 345.00 

ตารางเมตร ถนนสุขาภิบาล บ.ทุงฝน หมูที่ 8 ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธาน ี

474,000 ปริมาณงาน ลดปญหาน้ําทวมขัง

บานเรือนและน้ํากัดเซาะ

หนาถนน 

กองชาง 
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ลําดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายที่ดาํเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณที่

ดําเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ไดรับจริง หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

50 โครงการวางทอระบาย

นํ้า พรอมบอพัก (ฝา

เหล็ก) ขยายผิวจราจร

คอนกรีต ถนน

ชัยพฤกษ (ดานทิศ

เหนือ) บานโนนสะอาด 

หมูท่ี 9 ตําบลทุงฝน 

อําเภอทุงฝน จังหวัด

อุดรธานี 

เพ่ือแกไขปญหา

ความเดือดรอนของ

ประชาชนในการ

ลดอุบัติเหตุและ

สัญจรคมนาคม 

วางทอระบายน้าํ คสล. 0.40 ม. พรอมบอพัก (ฝา

เหล็ก) + ขยายผิวจราจรคอนกรีต กวางเฉลี่ย 

1.00 ม. ระยะทาง 171.00 ม. ถนนชัยพฤกษ  

บานโนนสะอาด  หมูที่ 9 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธาน ี

310,000 ปริมาณงาน ลดปญหาน้ําทวมขัง

บานเรือนและน้ํากัดเซาะ

หนาถนน 

กองชาง 

51 โครงการจายเบี้ยยัง

ชีพผูสูงอายุ 

เพ่ือจายเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุในเขต

เทศบาลตามสิทธิ์ 

ผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลทุงฝน จํานวน 8 

ชุมชน ไดรับเบี้ยยังชีพรายเดือนตามสิทธิ์ 

7,974,400 ความสําเร็จใน

การจายเบี้ย

ผูสูงอายุ 

ผูสูงอายุไดรับเบี้ยยังชีพครบ 

100 % 

กอง

สวัสดิการ

และสังคม 

52 โครงการจายเบี้ยยัง

ชีพผูพิการ 

เพ่ือจายเบี้ยยังชีพ

คนพิการในเขต

เทศบาลตามสิทธิ์ 

คนพิการในเขตเทศบาลตําบลทุงฝน จํานวน 8 

หมูบาน ไดรับเบี้ยยังชีพรายเดือนตามสิทธิ์ 

1,383,200 ความสําเร็จใน

การจายเบี้ย

ความพิการ 

ผูพิการไดรับเบี้ยยังชีพครบ 

100 % 

กอง

สวัสดิการ

และสังคม 

53 โครงการจายเบี้ยยัง

ชีพผูปวยเอดส 

เพ่ือจายเบี้ยยังชีพ

ผูปวยโรคเอดสใน

เขตเทศบาลตําบล

ทุงฝน 

ผูติดเชื้อ HIV ในเขตเทศบาลตําบลทุงฝน 

จํานวน 8 หมูบาน ไดรับเบี้ยยังชีพรายเดือน

ตามสิทธิ์ 

132,000 ความสําเร็จใน

การจายเบี้ย

ผูปวยเอดส 

ผูปวยเอดสไดรับเบี้ยยังชีพ

ครบ 100 % 

กอง

สวัสดิการ

และสังคม 

รวม 22,961,014     
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    3.1.3 ผลของการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติท่ีเทศบาลตําบลทุงฝนดําเนินการโดยจัดซ้ือ จัดหา (แบบ ผ.03) 

ลํา

ดับ 

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมายที่ดาํเนินการจริง  

(ผลผลิตของครภุัณฑ) 

งบประมาณที่

ดําเนินการจริง 

 

ผลที่ไดรับจริง หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

1 เคหะและ

ชุมชน 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ

ยานพาหนะ

และขนสง 

เพ่ือใหมีรถบรรทุก

ขยะสําหรับบริการ

เก็บขยะในชุมชน 

จัดซ้ือรถบรรทุกขยะมูลฝอย

ขนาดบรรทุก 6 ตัน 6 ลอ 

ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 

6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต

สูงสุดไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต 

แบบอัดทายทาย 1 คัน 

2,400,000 เทศบาลตําบลทุงฝนมี

รถบรรทุกขยะสําหรับ

บริการเก็บขยะในชุมชน 

กอง

สาธารณสุ

ขและ

สิ่งแวดลอ

ม 

2 ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ 

ครุภณัฑ ครุภณัฑกีฬา เพ่ือใหมีเครื่องออก

กําลังกายสําหรับ

บริการประชาชน

ตามท่ีสาธารณะ

ตางๆ 

จัดซ้ือครุภัณฑกีฬา ประเภท

เครื่องออกกําลังกายกลางแจง 

พรอมติดตั้ง สําหรับติดตั้ง/

กอสราง บริเวณสวนสาธารณ

หนองแลงสาธารณประโยชน 

ประเภทตางๆ เชน เครื่องออก

กําลังกายบริหารแขน-หนาอก-

หัวไหล-สะโพก-ขอเขา-ขา-ลด

หนาทอง-นวดหลัง-ยืดเสน-ฝา

เทา-ขอเทา-เอว และอ่ืนๆ ตางๆ 

 

 

350,000 เทศบาลตําบลทุงฝนมี

เครื่องออกกําลังกาย

สําหรับบริการประชาชน

ท่ีมาออกกําลังกาย 

กอง

การศึกษา

ศาสนา

และ

วัฒนธรรม 



51 
 

 

ลํา

ดับ 

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมายที่ดาํเนินการจริง  

(ผลผลิตของครภุัณฑ) 

งบประมาณที่

ดําเนินการจริง 

 

ผลที่ไดรับจริง หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

3 การศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑ

สํานักงาน 

เพ่ือจัดซ้ือพัดลม

สําหรับติดตั้ง ณ 

หองเรียน ศพด.ท้ัง 

2 ศูนย เพ่ือให

หองเรียนมี

บรรยากาศท่ีดี

เหมาะสมตอการ

จัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน 

จัดซ้ือพัดลมอุตสาหกรรมแบบ

แขวนผนังขนาดใบพัด 30 นิ้ว 

จํานวน 2 เครื่อง และพัดลม

แขวนผนังขนาด 18 นิ้ว สําหรับ

ติดตั้ง ณ หองเรียน ศพด. ท้ัง 2 

ศูนย 

59,000 หองเรียน ศพด.ท้ัง 2 ศูนย 

มีบรรยากาศท่ีดีเหมาะสม

ตอการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน 

กอง

การศึกษา

ศาสนา

และ

วัฒนธรรม 

รวม               
2,809,000.00  
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สวนที่ 3  ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 

----------------- 

 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 

  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร 

  ผลการใหคะแนนยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลทุงฝนเปนดังนี้ 

ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได 

รอยละของ

คะแนนเต็ม 

1 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  

20 16.40 82.00 

2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 16.50 82.50 

3 ยุทธศาสตร ประกอบดวย      60 52.50 87.50 

 3.1 ยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลทุงฝน 10 8.80 88.00 

 3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด       10 8.70 87.00 

 3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด  10 8.80 88.00 

 3.4 วิสัยทัศน       5 4.50 90.00 

 3.5 กลยุทธ        5 4.50 90.00 

 3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ       5 4.00 80.00 

 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร       5 4.4 88.00 

 3.8 แผนงาน       5 4.1 82.00 

 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม       5 4.7 94.00 

รวมคะแนน  100 85.40 86.50 

 

  1) พบวาประเด็นความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม  ไดคะแนนสูงสุด คิดเปนรอยละ 94 

ของคะแนนในประเด็น  

   ท่ีเปนเชนนั้น/เหตุผลเพราะกรรมการเห็นวาความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวมมี

ขอมูลท่ีครบถวนโดยสามารถแสดงใหเห็นไดวา ยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลทุงฝนมีความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตรในระดับตางๆ จนถึงยุทธศาสตรระดับมหภาค (ยุทธศาสตรชาติ 20 ป) 

  2) พบวาประเด็นเปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ  ไดคะแนนต่ําสุด คิดเปนรอยละ 80 ของ

คะแนนในประเด็นยุทธศาสตร  

   ท่ีเปนเชนนั้น/เหตุผลเพราะกรรมการเห็นวาเปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธยังไมตอบ

โจทยวิสัยทัศนการพัฒนาท่ีไดตั้งไว 
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  1.2 ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 

  รายละเอียดการใหคะแนนยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลทุงฝนในแตละประเด็นเปนดังนี้ 

ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได 

รอยละของ

คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผน 

1 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐาน

ของเทศบาลตําบลทุงฝน 

20 16.4 82.00  

 1.1 ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ท่ีตั้ง

ของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล ลักษณะภูมิ

ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  

ลักษณะของแหลงนํ้า ลักษณะของไม/ปาไม 

ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขต

การปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 2.9 96.66 มีความถูกตองครบถวน 

1.2 ขอมูล เ ก่ียวกับดานการเมือง/การ

ปกครอง เชน เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  

ฯลฯ ประชากร เชน  ขอมูลเก่ียวกับจํานวน

ประชากร  และช ว งอ ายุ แ ล ะจํ า น วน

ประชากร ฯลฯ 

2 1.8 90.00 มีความถูกตองครบถวน 

1.3 ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน 

การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม      

ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ  

2 1.6 80.00 ควรนําขอมูลเหลาน้ีมาใช

ประโยชนในการกําหนด

ยุทธศาสตรการพัฒนาใหได

มากท่ีสุดในครั้งตอไป 

1.4 ขอมูลเก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เชน 

การคมนาคมขนสง การไฟฟา การประปา  

โทรศัพท ฯลฯ 

2 1.3 65.00 ควรอธิบายรายละเอียด

ตางๆ ใหมีความชัดเจน

ยิ่งข้ึน 

1.5 ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน 

การเกษตร การประมง การปศุสัตว การ

บริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม การ

พาณิชย/กลุมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ

เศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตร

และแหลงนํ้า) 

2 1.5 75.00 ควรอธิบายรายละเอียด

ตางๆ ใหมีความชัดเจน

ยิ่งข้ึน 

1 . 6  ข อมู ล เ ก่ี ยว กับศาสนา  ประ เพณี 

วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา ประเพณี

และงานประจําป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษา

ถ่ิน สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก ฯลฯ 

และอ่ืน ๆ 

2 1.6 80.00 ควรเพ่ิมขอมลูเก่ียวกับภมูิ

ปญญาชาวบานใหมากข้ึน

โดยสามารถขอขอมูลจาก

ปราชญชาวบานตางๆ ได 
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ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได 

รอยละของ

คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผน 

 1.7 ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน 

นํ้ า  ป า ไ ม  ภู เ ข า  คุ ณ ภ า พ ข อ ง

ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 1.5 75.00 ควรเพ่ิมรายละเอียด ท่ีมา 

ภูมิหลังของ

ทรัพยากรธรรมชาตลิงไป

ดวย 

1.8 การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินหรือการใชขอมูล 

จปฐ. 

2 1.5 75.00 ควรมีการสํารวจขอมูล จปฐ. 

เพ่ือกําหนดยุทธศาสตรใน

การจัดทําแผนพัฒนา

ทองถ่ิน 

1.9 การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ 

วิธีการ และการดําเนินการประชุมประชาคม

ทองถ่ิน โดยใชกระบวนการรวมคิด  รวมทํา 

ร วมตั ดสิน ใจ  ร วมตรวจสอบ  ร วมรั บ

ประโยชน รวมแกปญหา ปรึกษาหารือ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกปญหาสําหรับการ

พัฒนาท อ ง ถ่ิ นตาม อํ านาจหน า ท่ี ขอ ง

เทศบาลตําบลทุงฝน 

3 2.7 90.00 รูปแบบ วิธีการ และการ

ดําเนินการประชุมประชาคม

ทองถ่ินอยูในเกณฑท่ีนา

พอใจ 

รวม 20 16.4 82.00  

  สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

  -พบวาขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ท่ีตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหลงน้ํา ลักษณะของไม/ปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การ

ปกครอง เชน เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ไดรับคะแนนมากท่ีสุด ท่ี รอยละ 96.66 ท่ีเปนเชนนี้เนื่องจาก

มีขอมูลท่ีถูกตองครบถวน ขณะท่ี ขอมูลเก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง การไฟฟา การ

ประปา  โทรศัพท ฯลฯ มีคะแนนนอยท่ีสุดท่ี รอยละ 65 ท่ีเปนเชนนี้เนื่องจากรายละเอียดของขอมูลมีไมมาก 

  -ขอมูลสวนใหญมีความถูกตองครบถวน ขณะท่ีบางสวนควรมีการปรับปรุงใหมีรายละเอียดท่ีชัดเจน

ข้ึน ไดแก ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การปศุสัตว การบริการ การทองเท่ียว 

อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลง

น้ํา) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจําป ภูมิปญญา

ทองถ่ิน ภาษาถ่ิน สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปา

ไม ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ขณะท่ีขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา 
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สาธารณสุข  อาชญากรรม  ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ ควรนํามาใชในการกําหนดยุทธศาสตรเพ่ือการ

พัฒนาใหไดมากท่ีสุด  

  1.3 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 

ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได 

รอยละของ

คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 16.50 82.50  

 2.1 การวิเคราะหท่ีครอบคลุมความเช่ือมโยง 

ค ว า ม ส อ ด คล อ ง ยุ ท ธ ศ าส ต ร จั ง ห วั ด 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน นโยบายของ

ผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความเช่ือมโยงแผน

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0  

5 4.3 86.00 มีการวิเคราะหท่ีครอบคลุมความ

เ ชื่ อ ม โ ย ง  ค ว า ม ส อ ด คล อ ง

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตร

การพัฒนาขององคกรปกครอง

ส ว น ท อ ง ถิ่ น ใ น เ ข ต จั ง ห วั ด 

ยุทธศาสตรขององคกรปกครอง

ส ว น ท อ ง ถิ่ น  น โ ย บ า ย ข อ ง

ผูบริหารทองถิ่น รวมถึงความ

เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ 20 

ป  แผนพัฒนา เศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ และ Thailand 

4.0 

2.2 การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผัง

เมืองเฉพาะและการบังคับใช ผลของการ

บังคับใช สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอการพัฒนา

ทองถ่ิน 

3 2.5 83.33 ควรเพ่ิมขอมลูใหมากข้ึน 

2.3 การวิเคราะหทางสังคม เชน ดาน

แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ

ยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  

เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ

ปญญาทองถ่ิน เปนตน 

3 2.6 86.66 ควรใชขอมูลดังกลาวในการ

กําหนดยุทธศาสตรเพ่ือการ

พัฒนาใหมากข้ึน 

2.4 การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดาน

รายไดครัวเรือน การสงเสริมอาชีพ กลุม

อาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ

กลุมตาง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ

เปนอยูท่ัวไป เปนตน 

3 2.5 83.33 ควรอธิบายสภาพความ

เปนอยูใหชัดเจนยิ่งข้ึน 

2.5 การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียว 

ธ ร ร ม ช า ติ ต า ง  ๆ  ท า ง ภู มิ ศ า ส ต ร 

กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐท่ี

มีผลตอสิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

3 2.5 83.33 ควรอธิบายสภาพท่ีเปนอยู

ใหชัดเจนยิ่งข้ึน 
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ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได 

รอยละของ

คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผน 

 2.6 ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมิน

สถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการ

พัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค 

SWOT Analysis ท่ีอาจสงผลตอการดําเนินงาน

ไดแก S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness 

(จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-

Threat (อุปสรรค) 

3 2.1 70 เปนสิ่งสําคญัควรเพ่ิม

รายละเอียดท่ีช้ีใหเห็นถึง

แนวทางการพัฒนาใน

อนาคต 

รวม 20 16.5 82.50  

  สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 

  พบวา ประเด็นการวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน 

อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน ไดคะแนนมาก

ท่ีสุด ท่ีรอยละ 86.66 เนื่องจากเปนขอมูลสําคัญท่ีใชในการกําหนดยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนา ขณะท่ี ประเด็นผล

การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน 

ดวยเทคนิค SWOT Analysis ท่ีอาจสงผลตอการดําเนินงานไดแก S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness 

(จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) ไดคะแนนนอยท่ีสุดท่ี รอยละ 70 เนื่องจากการ

วิเคราะหท่ีเปนอยูยังไมชี้ใหเห็นถึงแนวทางการพัฒนาในอนาคต 

  ขอมูลดานตางๆ มีความครอบคลุม แตมีหลายประเด็นท่ีควรเพ่ิมขอมูลใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึน 

คะแนนในแตละประเด็นอยูในเกณฑท่ีดี นาพึงพอใจ 
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  1.4 ยุทธศาสตร 

ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได 

รอยละของ

คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร 60    

 3.1 ยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลทุงฝน 

สอดคลอ ง กับสภาพสั งคม  เ ศรษฐ กิจ 

สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน ประเด็นปญหาการ

พัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลอง

กับยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลทุงฝนและ

เช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ 

20 ป  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ   และ Thailand 4.0 

10 8.80 88.00 มี ค ว า ม ส อ ด ค ล อ ง ต า ม

ประเด็น 

3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในเขตจังหวัด 

สอดคลองและเ ช่ือมโยงกับสภาพสังคม 

เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน และ

ยุทธศาสตรจังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชา

รัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนา

เศรษฐ กิจและสั งคมแห งชาติ    แล ะ 

Thailand 4.0 

10 8.70 87.00 มีความสอดคลองตาม

ประเด็น 

3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด 

สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม

แหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน 

นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบาย

รัฐบาล หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตรชาติ 

20 ป และ Thailand 4.0 

10 8.80 88.00 มีความสอดคลองตาม

ประเด็น 

3.4 วิสัยทัศน 

วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ี

เทศบาลตําบลทุงฝนตองการจะเปนหรือ

บรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับ

โอกาสและศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะ

ของเทศบาลตําบลทุงฝนและสัมพันธกับ

โครงการพัฒนาทองถ่ิน 

5 4.50 90.00 มีความสอดคลองชัดเจนตาม

ประเด็น 

 

.. 
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ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได 

รอยละของ

คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผน 

 3.5 กลยุทธ 

แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่ง

ท่ีตองทําตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาล

ตําบลทุงฝนท่ีจะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน 

หรือแสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะ

ดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนน้ัน 

5 4.50 90.00 มีความสอดคลองชัดเจนตาม

ประเด็น 

3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมี

ความสอดคลองและสนับสนุนตอกลยุทธท่ี

จะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 4.00 80.00 มีความสอดคลองตาม

ประเด็น 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) 

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนา

ทองถ่ิน เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนของเทศบาล

ตําบลทุงฝนซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนท่ี

จริง ท่ีจะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร 

5 4.40 88.00 ควรระบุจุดแข็งของเทศบาล

ฯท่ีจะเปนปจจัยสําคัญท่ีจะ

นําไปสูการพัฒนา 

3.8 แผนงาน 

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาใน

อนาคต กําหนดจุดมุงหมายในเรื่องใดเรื่อง

หน่ึงหรือแผนงานท่ีเกิดจากเปาประสงค 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทาง

ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรของเทศบาล

ตําบลทุงฝนท่ีมีความชัดเจน นําไปสูการ

จัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ินในแผนพัฒนา

ทองถ่ิน โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยง

ดังกลาว 

5 4.10 82.00 มีความสอดคลองตาม

ประเด็น 
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ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได 

รอยละของ

คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผน 

 3.9 ความเ ช่ือมโยงของยุทธศาสตร ใน

ภาพรวม 

ความเช่ือมโยงองครวมท่ีนําไปสูการพัฒนา

ทองถ่ินท่ีเกิดผลผลิต/โครงการจากแผน

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  Thailand 

4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ ม

จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการ

พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน

เขตจังหวัดและยุทธศาสตรของเทศบาล

ตําบลทุงฝน 

5 4.70 94 มี ค ว า ม เ ช่ื อ ม โ ย ง ตั้ ง แ ต

ระดับมหภาคจนถึงระดับ

จุลภาค 

รวม 100 87.50 87.50  

  สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร 

  พบวา ประเด็นความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม ไดคะแนนมากท่ีสุดท่ีรอยละ 94 

เนื่องจากขอมูลมีความเชื่อมโยงตั้งแตระดับมหภาคจนถึงระดับจุลภาค ขณะท่ี ประเด็นเปาประสงคของแตละ

ประเด็นกลยุทธ ไดคะแนนนอยท่ีสุดท่ี รอยละ 80 เนื่องจากเปาประสงคบางอยางยังไมตอบโจทยกลยุทธ แมจะมี

ขอมูลท่ีสอดคลองตามประเด็นก็ตาม 

    ภาพรวมของการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองกับแผนพัฒนา

ทองถิ่นอยูในระดับท่ีนาพึงพอใจ โดยมีคะแนนรวมท่ีรอยละ 85.40 แตยังคงมีรายละเอียดหลายอยางท่ี

ยังคงตองมีการปรับปรุงใหมีความชัดเจนเพ่ือนําไปสูการกําหนดยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาท่ีดีขึ้น 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 

  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 

  ผลการใหคะแนนโครงการของเทศบาลตําบลทุงฝนเปนดังนี้ 

ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได 

รอยละของ

คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณการพัฒนา   10 9.20 92.00 

2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติใน เชิง

ปริมาณ  

10 8.80 88.00 

3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 9.00 90.00 

4 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา   10 8.60 80.00 

5 โครงการพัฒนา  ประกอบดวย 60   

 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 4.10 82.00 

 5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 4.20 84.00 

 5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้ง

งบประมาณไดถูกตอง  

5 4.60 92.00 

 5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  5 4.40 88.00 

 5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   

5 4.30 86.00 

 5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0  5 4.50 90.00 

 5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  5 4.40 88.00 

 5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางให

ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ  

5 4.40 88.00 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)   

5 4.40 88.00 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 4.40 88.00 

 5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและ

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

5 4.00 80.00 

 5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค  5 4.10 82.00 

รวมคะแนน  100 87.40 87.40 

 

  พบวา ประเด็น การสรุปสถานการณการพัฒนา  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน

นําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง ไดคะแนนสูงสุดท่ีรอยละ 92.00 เนื่องจากมีการกําหนดผลผลิตโครงการท่ี

ชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณท่ีถูกตอง ใกลเคียงกับความเปนจริง ขณะท่ีประเด็นมีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) 



61 
 

 

และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับ ไดคะแนนนอยท่ีสุดท่ีรอยละ 80 เนื่องจากการกําหนด KPI 

บางโครงการยังไมเหมาะสม ไมตอบโจทยวัตถุประสงค ควรมีการปรับปรุงในการจัดทําแผนพัฒนาครั้งตอไป 

  โครงการพัฒนาท่ีไดกําหนดข้ึน หลายโครงการเปนโครงการท่ีดี สามารถแกไขปญหาความ

เดือดรอนของประชาชนได รวมถึงสามารถใหบริการประชาชนในดานตางๆ พรอมท้ังมีโครงการบูรณาการรวมกับ

หนวยงานอ่ืนๆ ทําใหเกิดเครือขายความรวมมือในการปฏิบัติงานเพ่ือบริการประชาชนตามอํานาจหนาท่ีของแต

ละหนวยงาน 
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สวนที่ 4 ขอเสนอแนะ 

------- 

สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม  

  การดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ินในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วัดจากคะแนนประเมินของ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ถือวาอยูในเกณฑท่ีดี ท้ังยุทธศาสตรและโครงการมี

ความสอดคลองกับแนวทางการพัฒนากับแผนในระดับบน หรือระดับมหภาค โครงการกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน

ตางๆ ชวยแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนได และยังมีโครงการขุดลอกลําหวยตางๆ ซ่ึงไดรับ

งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลเพ่ือแกไขปญหาภัยแลง โดยโครงการดังกลาวสามารถเพ่ิมพ้ืนท่ีกักเก็บน้ํา

สําหรับประชาชนใชประโยชนท้ังในยามหนาฝนและหนาแลง และยังเปนแหลงท่ีอยูอาศัยสําคัญของปลาน้ําจืดซ่ึง

ประชาชนสามารถจับมาทําอาหารได  โครงการเรงดวนเพ่ือแกไขปญหาโรคติดตอท่ีอุบัติใหม ก็ดําเนินการได

สําเร็จทันกําหนดเวลา และเกิดประโยชนตอประชาชนในชุมชนอยางแทจริงรวมถึงไดรับความรวมมือจากทุกภาค

สวน สงผลใหสถานการณการระบาดของโรคอยูในเกณฑท่ีดี ขณะท่ีโครงการดานศิลปะวัฒนธรรม บางโครงการ

ไมสามารดําเนินการไดเนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทําใหตองมีการโอน

งบประมาณไปดําเนินโครงการอ่ืนแทน  

   

ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 

- ควรมีการวิเคราะหชวงอายุประชากรของเทศบาลเพ่ือประกอบการจัดทําแผน ซ่ึงจะทําใหทราบ

วา ประชากรสวนใหญอยูในชวงวัยใด สวนนอยอยูในชวงวัยใด ทําใหรูวาจะกําหนดนโยบาย

หรือโครงการในลักษณะใดเพ่ือสนองความตองการของประชาชนในวัยนั้นๆ สงผลใหเกิดความ

พึงพอใจตอโครงการตางๆ มากข้ึน 

- ควรเพ่ิมโครงการพัฒนาท่ีตองประสานแผนกับหนวยงาน สวนราชการตางๆ ใหมากข้ึน เพ่ือการ

พัฒนาแบบบูรณาการ หรือโครงการท่ีเกินศักยภาพจะไดเกิดข้ึนเร็วข้ึน 

- ควรตรวจสอบรายละเอียดการพิมพ การสะกดคํา ตางๆ ใหมีความถูกตอง หากพบวามี

ขอผิดพลาด ใหดําเนินการแกไข ตามระเบียบฯ ตอไป 

- ควรตรวจสอบองคประกอบตางๆ ในแตละสวนของแผนพัฒนาทองถ่ินใหมีความสมบูรณ 

- ควรกําหนดโครงการท่ีสอดคลองกับนโยบาย Thailand 4.0 ใหมากยิ่งข้ึน เนื่องจากอนาคต 

การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาดานตางๆ ตามกระแส

โลกาภิวัฒน ซ่ึงหากหนวยงานมีการพัฒนาไดทันโลก ก็จะตอบสนองตอความตองการของ

ประชาชนไดเปนอยางดี 

 

 

 


