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ค ำน ำ 
 

 การติ ดตามและประ เมินผลแผนพัฒนา เทศบาล ตากฟ้ าฉบับนี้ .จั ดท า ข้ึนตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และฉบับท่ี 3 
พ.ศ. 2561 ข้อ 12 ก าหนดให้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และเพื่อให้การติดตามผลและประเมินผลการด าเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 256๑ - 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การติดตามและประเมินผลจะเป็นกระบวนการ
ส าคัญในการติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคและผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งข้อมูลการติดตามและประเมินผล
ท่ีได ้ผู้บริหารสามารถน าไปใช้ประกอบการก าหนดนโยบาย และเป็นข้อมูลป้อนกลับไปให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายได้
รับทราบแนวทางการด าเนินงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถ่ินฉบับนี้ ส าเร็จลงได้ด้วยความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น คณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานและเจ้าหน้าท่ีเทศบาล จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี ้
 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฯ ฉบับนี้ 
จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาเทศบาลฯ ให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลตากฟ้าอย่างแท้จริงต่อไป 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลตากฟ้า 
ธันวาคม 2564 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สารบัญ 
                                                                                                               หนา้ 

ส่วนที ่1 บทน า 
 1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล  1 
 2. วัตถุประสงค์ของการติดตามประเมินผล  2 
 3. ข้ันตอนของการติดตามและประเมินผล  3 
 4. เครื่องมือของการติดตามและประเมินผล  6 
 5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  9 
ส่วนที ่2 การติดตามและประเมินผล 
 - สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 11 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565)                                 13 
 - การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564                            25 
ส่วนที ่3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
 - ผลการพิจารณาการติดตามและเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคลอ้งแผนพัฒนาท้องถิ่น  58 
 - ผลการพิจารณาการติดตามและเมินผลโครงการเพือ่ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  63 
 - ผลการติดตามและประเมินผลความพงึพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนนิงาน 68 
บทท่ี 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 - สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม  76 
 - ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต    78 
ภาคผนวก 
 - ภาพกิจกรรม/โครงการ    79 
 - แบบส ารวจความพึงพอใจตอ่ผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลตากฟ้า พ.ศ. 2564  85 
 -  ค าสั่งเทศบาลต าบลตากฟา้    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   เทศบาลต าบลตากฟ้า    หน้าท่ี  1 
 

 
 
 
 
 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
 

  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการท่ีแตกต่างกันมี
จุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการท้ังสองมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตาม
และประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถ่ิน 
สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนา
ท้องถ่ินตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถ่ินของเทศบาลต าบลตากฟ้า จึงเป็นการติดตามผลท่ีให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาของเทศบาล-
ต าบลตากฟ้า หรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินท่ีได้ก าหนดไว้
หรือไม่ รวมท้ังงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาของเทศบาลต าบลตากฟ้า ตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรท้ังด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มี
ปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ท้ังในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน การด าเนินการตามแผนงานและโครงการ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่ ท า
ให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค ( threats) ของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิก
สภาท้องถ่ิน ปลัด/รองปลัดเทศบาล ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรของเทศบาล
ต าบลตากฟ้า สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเก่ียวข้องเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลตากฟ้า 
 

ส่วนที่ 1 
บทน า 
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  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความ
สุขุมรอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ท่ีเป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้
เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสท่ีจะด าเนินการและตั้งม่ันอย่าง 
สุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้
ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้ม่ันเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มี
ส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ 
พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน 
เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
   

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการท่ีได้ด าเนินการไป
แล้วว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตาม
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผล
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินท่ีไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังน้ี 
  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถ่ินของเทศบาลต าบลตากฟ้า ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีข้ึน มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล 
  2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ สภาพ
ผลการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงานโครงการ  
การยกเลิกโครงการท่ีไม่เหมาะสมหรอืหมดความจ าเป็นของเทศบาลต าบลตากฟ้า 
  4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลตากฟ้า 
  5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุก
ระดับของเทศบาลต าบลตากฟ้าจะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ประชาชนใน เขต
เทศบาลต าบลตากฟ้าหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ  
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3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถ่ิน มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ินเพื่อให้ ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหาร
ท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ดังนี ้
  1. ประชุมเพื่อก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถ่ินตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลา
ท่ีก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อ
ผู้บริหารท้องถ่ินเพื่อด าเนินการต่อไป 
  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ได้ก าหนดการแบ่งข้ันตอนเพื่อเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี ้
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  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตาม
ยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการท่ีจะ
ติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการ
ก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการ
ติดตาม เป็นต้น จากน้ันศึกษาว่าผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ท่ีต้องการคือ
อะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธี
สัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงาน
จาก  ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การ
ติดตามแหล่งข้อมูล เวลาท่ีเก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้าง
เครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์
และข้ันตอนท่ีได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญท่ีต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผน
พัฒนาท้องถ่ินไว้ดีและได้ข้อมูลท่ีมีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่ม
จนกว่าจะได้ครบข้ันต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามท่ีก าหนดไว้   
แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดท่ีก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่ าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ 
การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตาม
ความเหมาะสมของพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถ่ินเป็นการรายงานให้ผู้เก่ียวข้องทราบโดยรายงานตาม
แบบท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ท้ังนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมี
หลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการรายงานผลการติดตาม
โครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการท่ีจะติดตามโดย
สรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนท่ี 2  และส่วนท่ี 3  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อผู้บริหาร
ท้องถ่ินเพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขท่ีดี 
หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือผู้เก่ียวข้อง
หรือผู้มีอ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีได้จาก
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รายงานสรุป ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
 

  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอ านาจ
หน้าท่ีในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถ่ิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 

ข้ันตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

ประกาศผลกา รติ ด ต ามและ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ใ ห้
ประชาชนในเขตพื้นที่ทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 

ประกา
ศ 
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4. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
 

  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (Monitoring and evaluation 
tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมท้ังโดย
การพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และ
วิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินได้แก่ 
แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) 
เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ท่ัวไป อ านาจหน้าท่ี ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรวมถึงผู้มีส่วนได้
เสียในท้องถิ่นรวมท้ังเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ท่ีได้ก าหนดข้ึนหรือการน าไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไข
แล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือ
ภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
 

  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลตากฟ้าก าหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังน้ี 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังน้ี 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสท่ี
ผ่านมาทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถ่ินหลังจากการด าเนินงานทุกไตรมาส เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอสภาท้องถ่ินภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการ (หรือผลผลิต) ท่ีได้ก าหนดข้ึนมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือท่ีมี
อยู่จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน 
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  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัด
จากรายการท่ีเป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการท่ีต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลท่ีได้รับจริงกับทรัพยากรท่ีถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซึ่ง
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลท่ีได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และ
ผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิง
คุณภาพ ซ่ึงวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นท่ี
จะต้องวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นท้ังในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจ
รวมถึงอ าเภอตากฟ้าและจังหวัดนครสวรรค์ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนา
ท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
 

  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังน้ี 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ท่ีส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบาย
หรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดข้ึนได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนท่ีผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) 
สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการใน
พื้นท่ีจากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง เจ้าหน้าท่ี บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นข้อมูลท่ีมีอยู่ตาม
ธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซ่ึงศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
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  3.  ก าหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี ้
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและ
วัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทาง
การวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (จะใช้การทดสอบและ
การวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจ าปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์
เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเก่ียวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  
โดยท่ัวไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือก่ึงทางการ 
(formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) 
ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูด
สนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในข้ันตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรข้ึนกับการพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกต
แบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้า
ไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรอืตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วน
ร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต 
บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในท่ีนี่หมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบล.../องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกการส ารวจ และ
ทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในท้องถ่ิน สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจน
เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
 

  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนท่ีส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็น
หัวข้อได ้ดังนี ้
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินและการ
ด าเนินการตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยท่ีท าให้แผนพัฒนาท้องถ่ินและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ินมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ท้ังใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ท่ีเก่ียวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา
ต่าง ๆ ท่ีจะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพือ่พัฒนาท้องถ่ิน เพื่อน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลท่ีเป็นจริง ท าให้
ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ เก่ียวข้องกับการพัฒนาท้องถ่ิน การจัดท าโครงการและ
รับผิดชอบโครงการ มีความส านึกต่อหน้าท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ 
ของเทศบาลต าบลตากฟ้า สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถ่ินให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าท่ี นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง 
ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในของเทศบาลต าบลตากฟ้าแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/
ฝ่ายต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายของเทศบาล
ต าบลตากฟ้าเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลต าบลตากฟ้า  
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ส่วนที่ 2 
การติดตามและประเมินผล 
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1. การสรุปผลการพัฒนาสามปีท่ีผ่านมา (พ.ศ.2561-2563) 
  

  1.1  สรุปจ านวนโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีได้ด าเนินการจริง และไม่ได้ด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 
 1.1.1 โครงการท่ีได้ด าเนินการ และเบิกจ่ายงบประมาณจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 

    

ยุทธศาสตร์ 
โครงการท่ีได้ด าเนินการ และเบิกจ่ายงบประมาณจริง 

2561 2562 2563 
จ านวนโครงการ จ านวนเงิน จ านวนโครงการ จ านวนเงิน จ านวนโครงการ จ านวนเงิน 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการ   
สร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร 

9 1,886,516.12 7 1,487,885.68 13 2,091,029.07 

2.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรม เกษตรกรรมและการท่องเที่ยว 

1 23,000.00 1 27.460.00 - - 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 26 12,827,433.19 21 12,911,937.49 25 12,612,176 
4.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และสืบสานศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3 100,000.00 3 43,760.62 4 39,757.50 

5.ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

2 287,787.00 3 127,720.00 3 294,002 

6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

3 404,890.00 2 308,750.00 3 386,150 

7.ยุทธศาสตร์การสร้างธรรมาภิบาล และการบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีดี 

7 240,476.00 7 684,100.45 7 365,430 

รวม 52 15,770,102.31 44 15,564,154.24 55 15,888,544.57 
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    1.1.2 โครงการท่ีไม่ได้ด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 
    

ยุทธศาสตร์ 
โครงการท่ีไม่ได้ด าเนินการ 

2561 2562 2563 
จ านวนโครงการ จ านวนเงิน จ านวนโครงการ จ านวนเงิน จ านวนโครงการ จ านวนเงิน 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการ   
สร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร 

5 310,500 2 750,000.00 1 30,000 

2.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรม เกษตรกรรมและการท่องเที่ยว 

- - - - 1 30,000 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 16 870,000 15 345,000.00 7 165,000 
4.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และสืบสานศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4 180,000 3 75,000.00 2 50,000 

5.ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

5 105,000 2 25,000.00 3 55,000 

6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

2 70,000 3 85,000.00 3 80,000 

7.ยุทธศาสตร์การสร้างธรรมาภิบาล และการบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีดี 

11 235,000 8 565,000.00 6 530,000 

รวม 43 1,770,500 33 1,845,000.00 23 940,000 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565)  
 

2.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลตากฟูา ก าหนดระยะเวลาปี ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลต าบลตากฟูา ท่ีก าหนดยุทธศาสตร์และ
แนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลตากฟูา ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา และเปูาประสงค์เพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 และยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ 
 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลตากฟ้า พ.ศ.2561-2565 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านความมั่นคง ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

ด้านการการสร้างโอกาสความเสอ
ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

ด้านการต่างประเทศ 
ประเทศเพื่อนบ้าน 

และภูมิภาค 

ด้านความมั่นคง การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ 
ทุนมนุษย์ 

การสร้างความเปน็ธรรมลดความ 
เหลื่อมล้ าในสังคม 

ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ด้านการเพิม่ประสทิธิภาพและ 
ธรรมภิบาลในภาครัฐ 

ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัย 

และนวัตกรรม 

การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

 

ด้านการสร้างความ 
สามารถในการแข่งขัน 

ด้านการพัฒนาภาค
เมืองและพื้นที่

เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
ภาคเหนือตอนล่าง 2 

(1) 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กระบวนการผลิตข้าว และสินค้าเกษตร
ปลอดภัยที่ได้มาตรฐานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและ

ระบบโลจิสติกส์ 

ด้านการปรบัสมดลุและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

(3) 
ยุทธศาสตร์ 

จังหวัดนครสวรรค์ 
 

 

(1) 

(2) 
ส่งเสริมการแปรรูป การตลาด และการกระจายสินค้าเกษตร  

เพื่อสร้างมูลค่า และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

(3) 
พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวตามมาตรฐานเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว

ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

 

(2) 
 

(4) 
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(4) 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

(3) 
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้าง 

สังคมเข้มแข็ง 

(1) 
การพัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐาน 

(2) 
การส่งเสริม 

การท่องเที่ยว 

(3) 
การพัฒนาการศึกษาและ

ส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 

(4) 
อนุรักษ์และสืบสาน  ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 

ปราชญช์าวบ้าน 

(5) 
เสริมสร้างสังคมเขม้แข็ง 

(6) 
การบริหารจัดการ

ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อย่างยั่งยืน 

(7) 
การสร้างธรรมาภิบาล 
และการบริหารกิจการ

บ้านเมืองทีด่ ี

ยุทธศาสตร์ 
จังหวัดนครสวรรค์ 

 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ของ อปท. 

 

(1) 
พัฒนาศักยภาพการผลิตทางการเกษตร

เพื่ออุตสาหกรรมและการแปรรปู 
 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
ภาคเหนือตอนล่าง 2 

 

(1) 
 

(2) 
 

(3) 

(2) 
ส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

ธรรมชาติ และนนัทนาการ 

(1) 
การพัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐาน 

(2) 
การส่งเสริม 

การท่องเที่ยว 

(3) 
การพัฒนาการศึกษาและ

ส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 

(4) 
อนุรักษ์และสืบสาน  ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 

ปราชญช์าวบ้าน 

(5) 
เสริมสร้างสังคมเขม้แข็ง 

(6) 
การบริหารจัดการ

ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อย่างยั่งยืน 

(7) 
การสร้างธรรมาภิบาล 
และการบริหารกิจการ

บ้านเมืองทีด่ ี
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  2.2  แผนผังยุทธศาสตร์  (Strategic map) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตากฟ้าเมืองน่าอยู่   แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม 
น้อมน าหลักปรัชญา  พัฒนาการศึกษาสู่อาเซียน 

 
 

วิสัยทัศน์ 

1. มีโครงการพ้ืนฐานและ
แหล่งน้ าใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

2. มีระบบการคมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน 

3. มีระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการท่ีได้
มาตรฐาน 

มีจ านวนนักท่องเที่ยว 
และรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น 

 

1. ประชาชนได้รับ
สวัสดิการทางสังคม
และเข้าถึงระบบ
การศึกษา และ
สาธารณสุขอย่างทั่วถึง 
และมีคุณภาพ 

2. สังคม มีความเข้มแข็ง
ตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. ประชาชน เด็กและ
เยาวชน มีการออก
ก าลังกายมากขึ้น 

 

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และปราชญ์
ชาวบ้าน ได้รับการ

อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบ
สานคงอยู่ต่อไป 

 

1. ประชาชนมีความรู้ใน
การปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

2. ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ตลอดจน
ห่างไกลยาเสพติด 

1. ประชาชนมีจิตส านัก
และมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และบริหาร
จัดการทรัพยากร-
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2. มีการลดปริมาณขยะ
และก าจัดขยะชุมชน
ให้ถูกหลักวิชาการ 

3. ประชาชนมีการใช้
พลงังานทดแทนท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการบริหาร
จัดการอย่างโปร่งใส 

2. ประชาชนได้รับการ
บริการที่มีคุณภาพ 

3. ประชาชนมีจิตส านึกใน
การปฏิบัติตนตาม
ระบอบประชาธิปไตยฯ 

 

 
 
 
 
 

เป้าประสงค ์

ค่าเปูาหมาย ค่าเปูาหมาย ค่าเปูาหมาย ค่าเปูาหมาย ค่าเปูาหมาย ค่าเปูาหมาย ค่าเปูาหมาย 

(1) 
การพัฒนา 

โครงสร้างพื้นฐาน 

(2) 
การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

(3) 
การพัฒนาการศึกษาและ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

(4) 
อนุรักษ์และสืบสาน  ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  

ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์
ชาวบ้าน 

(5) 
เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 

(6) 
การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

(7) 
การสร้างธรรมาภิบาล 

และการบริหาร 

 
 

ยุทธศาสตร ์
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ค่า
เป้าหมาย 

1. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและแหล่งน้ า
เพ่ือการเกษตร 

2. พัฒนาการคมนาคม 
3. พัฒนาการ

สาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ 

1. พัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

1. ส่งเสรมิและจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพ 

2. สงเคราะห์และพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมให้พึ่งพอตนเองได ้

3. ส่งเสรมิการสาธารณสุขให้
ประชาชนมีสขุภาวะที่ดี 

4. ส่งเสรมิอาชีพเพื่อเพิม่
รายได้ให้แก่ประชาชนตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

5. ส่งเสรมิสนบัสนุนใหเ้ด็ก 
เยาวชน  และประชาชนได้
ออกก าลังกาย 

1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบ
สาน ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และปราชญ์
ชาวบ้าน 

1. ส่งเสริมการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณ-
ภัย 

2. ส่งเสริมการรักษาความ
สงบเรียบร้อย และ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

3. ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

1. อนรัุกษ์ ฟื้นฟู และ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2. ส่งเสริมการลดปริมาณ
ขยะให้ถูกหลักวิชาการ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุน
การใช้พลังงานทดแทน
เพ่ือชุมชน 

1. ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ทุกภาคส่วน มีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการ และการ
ให้บริการประชาชน 

3. ส่งเสริมการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข 

 

 
 
 
 
 

กลยุทธ์ 

1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่
ที่ได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 

2. จ านวนระยะทางที่เพิ่มขึ้น
ของถนนที่ไดม้าตรฐาน 

3. ร้อยละความพงึพอใจของ
ประชาชนที่ได้รบั
ประโยชน์จากระบบ     
สาธารณปโภค และ
สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน 

1. ร้อยละของจ านวน
นักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น 

2. ร้อยละของรายได้จาก
การท่องเท่ียวท่ีเพ่ิมขึ้น 

1. ร้อยละของนักเรียนใน
สถานศึกษาในสังกัด    
เทศบาลฯ ส าเร็จการศึกษา 

2. ร้อยละขอเด็กในศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กผ่านเกณฑ์คุณภาพ
มาตรฐาน 

3. ร้อยละของผูด้้อยได้รับการ
สงเคราะห ์

4. ร้อยละของประชาชนที่
เข้าถึงการบริการสาธารณสขุ 

5. ร้อยละของผูเ้ข้ารบัการ
อบรมส่งเสริมอาชพีสามารถ
น าไปประกอบอาชีพได ้

5. หน่วยงานได้จัดกิจกรรม
ส่งเสรมิสนบัสนนุการออก
ก าลังกาย ปีละไม่น้อยกว่า   
3 กิจกรรมต่อป ี

หน่วยงานได้จัดกิจกรรม 
ด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และ

สืบสานศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ปราชญ์ชาวบ้าน ปีละไม่
น้อยกว่า 3 โครงการ/

กิจกรรม 

1. หน่วยงานได้จัดกิจกรรม
ให้ความรูใ้นการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
ปีละไม่น้อยกว่า 4 
กิจกรรม 

2. หน่วยงานได้จัดกิจกรรม 
ด้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อย และความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สนิ รวมถึงการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ปีละไมน่้อย
กว่า 4 กิจกรรม 

1. หน่วยงานได้จัดกิจกรรม
ด้านการอนุรักษ์ ฟืน้ฟู และ
บริหารจัดการทรัพยากร-
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ปีละไม่น้อยกว่า 3 
กิจกรรม 

2. หน่วยงานได้จัดกิจกรรม
ด้านการลดปริมาณขยะ
และก าจัดขยะชุมชนให้ถูก
หลักวิชาการ ปีละไม่น้อย
กว่า 3 กิจกรรม 

3. หน่วยงานไดท้ี่จัดกิจกรรม
ส่งเสรมิสนบัสนนุการใช้
พลังงานทดแทนทีเ่ป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ปลีะไม่น้อย
กว่า 3 กิจกรรม 

1. ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีได้รับ
การบริการ 

2. ร้อยละของการ
ประเมินท่ีหน่วยงาน
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
LPA 

3. หน่วยงานได้จัด
กิจกรรมการส่งเสริม
การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ปีละไม่
น้อยกว่า 3 กิจกรรม 
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1. แผนงานบริหารทั่วไป 
2. แผนงานการศึกษา 
3. แผนงานเคหะและ

ชุมชน 
4. แผนงานการพาณิชย์ 
 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
2. แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน 
3. แผนงานการศึกษา  
4. แผนงานสาธารณสุข 
5. แผนงานเคหะและชุมชน 
6. แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 
7. แผนงานศาสนา 

วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

8. แผนงานอุตสาหกรรม
การโยธา 

9. แผนงานการพาณิชย์ 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 
 

1. แผนงานการศึกษา 
2. แผนงานสาธารณสุข 
3. แผนงานสังคม

สงเคราะห์ 
4. แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน  
5. แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

6. แผนงานงบกลาง 

1. แผนงานการศึกษา 
2. แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

 
 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
2. แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน 
3. แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

4. แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

5. แผนงานสาธารณสุข 
 

 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
2. แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 
3. แผนงานสาธารณสุข 

 
 

กลยุทธ์ กลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ 
 

 

 
 
 
 
 

แผนงาน 
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2.3 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความ 

ก้าวหน้า
ของ

เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตร ์
ที่ 1 

พัฒนาศักยภาพ
การผลิตสินคา้

เกษตรเพ่ือ   
อุตสาหกรรม 

และการแปรรูป 

ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร ์
ที่ 1 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

มีโครงสร้าง
พื้นฐานแหล่ง
น้ าใช้ใน
การเกษตร
อย่างเพยีงพอ 

ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น
ของพื้นท่ีที่ได้รับ

ประโยชน์ฯ 

5 5 5 5 5 เฉล่ียร้อย
ละ  
5/ป ี

พัฒนา
โครงสร้าง

พื้นฐานและ
แหล่งน้ า 

โครงการขยายเขตประปา 
รวมถึงการพัฒนาแหล่งน้ า
เพื่อการอุปโภค-บริโภค 

กองช่าง, 
กองการ
ประปา 

เทศบาล
ต าบล 
ตากฟาู 

มีระบบการ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

จ านวน
ระยะทางที่

เพิ่มขึ้นของถนน
ที่ได้มาตรฐาน 

20 20 20 20 20 เฉล่ียปีละ 
20 ก.ม. 

พัฒนาการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้างถนน, 
โครงการซ่อมสร้างถนนฯ 

และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

กองช่าง เทศบาล
ต าบล 

ตากฟาู, 
อบจ. 

มีระบบ
สาธารณูปโภค

และ
สาธารณูปการ 

ร้อยละความพึง
ของใจของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน ์

80 80 80 80 80 ระดับ
ความพึง
พอใจ  
ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 80 

พัฒนาการ
สาธารณูปโภค 

และ
สาธารณูปการ 

โครงการวางท่อระบายน้ าฯ
, โครงการขยายเขตไฟฟาูฯ 

และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

กองช่าง, 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

เทศบาล
ต าบล 
ตากฟาู 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 2 

ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

ธรรมชาติ และ
นันทนาการ 

ยุทธศาสตร์
ที่ 2 

การส่งเสริม
การ

ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร ์
ที่ 2 

การส่งเสริม
การท่องเท่ียว 

มีจ านวน
นักท่องเท่ียว

และรายไดจ้าก
การท่องเท่ียว

เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของ
จ านวน

นักท่องเท่ียว 
และรายได้

เพิ่มขึ้น 

2 2 2 2 2 เฉล่ียร้อย
ละ 
2/ป ี

พัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

โครงการจดังานประเพณี
ท้องถิ่น ฯลฯ 

กองการศกึษา เทศบาล
ต าบล 
ตากฟาู 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสง
ค์ 

ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตร ์
ที่ 3 

พัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษยแ์ละ
เสริมสร้าง

สังคมเขม้แข็ง 

ยุทธศาสตร์
ที่ 3 

การพัฒนา
การศึกษา 

และส่งเสริม
คุณภาพชีวติ 

ยุทธศาสตร ์
ที่ 3 

การพัฒนา
การศึกษา และ
ส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิต 

ประชาชน
ได้รับ
สวัสดิการ
ทางสังคม 
และเข้าถึง
ระบบ
การศึกษา 
และ
สาธารณสุข
อย่างทัว่ถึง 
และมี
คุณภาพ 

ร้อยละของเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กผ่านเกณฑ์

คุณภาพมาตรฐาน 

90 90 90 90 90 ร้อยละ 90 
ของเด็กใน 
ศพด.ผ่าน
เกณฑฯ์  
ต่อป ี

ส่งเสริมและ
จัดการศึกษา
ให้มคีุณภาพ 

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนดา้นการศึกษา 

ฯลฯ 

กองการศกึษา เทศบาล
ต าบล 

ตากฟาู, 
กรม

ส่งเสริม
การ

ปกครอง
ท้องถิ่น 

ร้อยละของ
ผู้ด้อยโอกาสท่ี

ได้รับการ
สงเคราะห ์

75 80 85 90 90 เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 5/ป ี

สงเคราะห์และ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก สตรี 

ผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมให้พึ่งพา

ตนเองได ้

โครงการสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

ฯลฯ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เทศบาล
ต าบล 

ตากฟาู, 
พม.

จังหวดั
นครสรรค์ 

ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้าถึง
การบริการด้าน

สาธารณสุข 

75 80 85 90 90 เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 5/ป ี

ส่งเสริมการ
สาธารณสุขให้
ประชาชนมีสุข

ภาวะท่ีด ี

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมด้านสาธารณสุข 

ฯลฯ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

เทศบาล
ต าบล 
ตากฟาู 
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ความ
เชื่อมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตร์
ที่ 3 

พัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษยแ์ละ
เสริมสร้าง

สังคม
เข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์
ที่ 3 

การพัฒนา
การศึกษา 

และส่งเสริม
คุณภาพชีวติ 

ยุทธศาสตร ์
ที่ 3 

การพัฒนา
การศึกษา และ
ส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิต 

สังคม มีความ
เข้มแข็งตาม

แนวคดิปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ร้อยละของผู้รับ
การอบรม

ส่งเสริมอาชีพ
สามารถน าไป
ประกอบอาชีพ

ได ้

20 25 30 35 40 เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 5/ป ี

ส่งเสริมอาชีพเพ่ือ
เพิ่มรายได้ให้แก่
ประชาชนตาม
แนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง 

โครงการสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพตา่งๆ, การส่งเสริม

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 

กองการศกึษา เทศบาล
ต าบล 
ตากฟาู 

ประชาชน เด็ก 
และเยาวชน มี
การออกก าลัง
กายมากขึ้น 

จ านวนกิจกรรม
ส่งเสริม
สนับสนุนการ
ออกก าลังกาย 

3 3 3 3 3 เฉล่ียปีละ  
3 กิจกรรม 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็ก 
เยาวชน และ

ประชาชนได้ออก
ก าลังกาย 

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมด้านการกีฬา 

ฯลฯ 

กองการศกึษา เทศบาล
ต าบล 
ตากฟาู 
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ความ
เชื่อมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตร์
ที่ 3 

พัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษยแ์ละ
เสริมสร้าง

สังคม
เข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์
ที่ 4 

การอนุรักษ์
และสืบสาน

ศาสนา 
ศิลปวัฒนธร
รม ประเพณี 
ภูมิปญัญา

ท้องถิ่น และ
ปราชญ์
ชาวบ้าน 

 

ยุทธศาสตร ์
ที่ 4 

การอนุรักษ์และ
สืบสานศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 
และปราชญ์

ชาวบ้าน 

ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 
และปราชญ์

ชาวบ้าน ได้รับ
การอนุรักษ์ 

ฟื้นฟู และสบื
สานคงอยู่

ต่อไป 

จ านวนกิจกรรม
ด้านอนุรักษ์
ฟื้นฟู และ 

สืบสานศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 
และปราชญ์

ชาวบ้าน 

3 3 3 3 3 เฉล่ียปีละ  
3 

กิจกรรม 

อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
สืบสาน ศาสนา 
ศิลปะวัฒนธรรม 

ประเพณี ภมูิปัญญา
ท้องถิ่น และปราชญ์

ชาวบ้าน 

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมด้านศาสนา 

ประเพณีวัฒนธรรม และ
ภูมิปญัญาท้องถิ่น, 

โครงการงานประเพณี
วัฒนธรรม/กิจกรรมวัน
ส าคัญต่างๆ ทางศาสนา 

ฯลฯ 

กองการศกึษา เทศบาล 
ต าบล 
ตากฟาู 
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ความ
เชื่อมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วดั 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตร์
ที่ 3 

พัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษยแ์ละ
เสริมสร้าง

สังคม
เข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์
ที่ 5 

เสริมสร้าง
สังคม

เข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร ์
ที่ 5 

เสริมสร้างสังคม
เข้มแข็ง 

- ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ปูองกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 
- ประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
ตลอดจน
ห่างไกลยา 
เสพติด 

จัดกจิกรรมด้าน
ปูองกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

4 4 4 4 4 เฉล่ียปีละ  
4 

กิจกรรม 

- ส่งเสริมการ
ปูองกันและบรรเทา- 
สาธารณภยั 
- ส่งเสริมการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 
และความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
- ปูองกนัและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

- โครงการจดัท าแผน
และฝึกซ้อมแผนปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 
- โครงการจดัซื้อ
ครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด 
CCTV, 
- โครงการรณรงคแ์ก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 
ฯลฯ 

ฝุายปูองกันฯ, 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

เทศบาล
ต าบล 
ตากฟาู 

จัดกจิกรรมด้าน
การรักษาความ
สงบเรียน้อย
และความ

ปลอดภยัในชวีิต
และทรัพย์สิน 

การปูองกันและ
แก้ไขปัญหายา

เสพติด 

4 4 4 4 4 เฉล่ียปีละ  
4 

กิจกรรม 
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ความ
เชื่อมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตร์
ที่ 4 

การบริหาร
จัดการ

ทรัพยากร 
ธรรมชาติ

และ
สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยนื 

ยุทธศาสตร์
ที่ 6 

การบริหาร
จัดการ

ทรัพยากร- 
ธรรมชาต ิ

และ
สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยนื 

 

ยุทธศาสตร ์
ที่ 6 

การบริหาร
จัดการ

ทรัพยากร- 
ธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยนื 

 

- ประชาชนมี
จิตส านักและมี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และ
บริหารจดัการ
ทรัพยากร-
ธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 
- มกีารลด
ปรมิาณขยะ
และก าจดัขยะ
ชุมชนให้ถกู
หลักวิชาการ 
- ประชาชนมี
การใช้พลังงาน
ทดแทนที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

จ านวนกิจกรรม
ด้านการบริหาร

จัดการ
ทรัพยากร- 
ธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม 

4 4 4 4 4 เฉล่ียปีละ  
4 

กิจกรรม 

- อนุรักษ์ ฟืน้ฟู และ
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
- ส่งเสริมการลด
ปริมาณขยะให้ถูก
หลักวิชาการ 
- ส่งเสริมและ
สนับสนุนการใช้
พลังงานทดแทนเพ่ือ
ชุมชน 

 

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมด้านศาสนา 

ประเพณีวัฒนธรรม และ
ภูมิปญัญาท้องถิ่น, 

โครงการงานประเพณี
วัฒนธรรม/กิจกรรมวัน
ส าคัญต่างๆ ทางศาสนา 

ฯลฯ 

- ส านักปลัดฯ 
 สาธารณสุขฯ, 

 

เทศบาล 
ต าบล 
ตากฟาู 
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ความ
เชื่อมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตร์
ที่ 3 

พัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษยแ์ละ
เสริมสร้าง

สังคม
เข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์
ที่ 7 

การสร้าง
ธรรมาภิบาล

และการ
บริหาร
กิจการ

บ้านเมอืงที่ด ี

ยุทธศาสตร ์
ที่ 7 

การสร้างธรร-
มาภิบาลและ
การบริหาร

กิจการบา้นเมือง
ที่ด ี

- องคก์ร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการ
บริหารจดัการ
อย่างโปร่งใส 

ร้อยละของการ
ประเมินที่

หน่วยงานผ่าน
เกณฑม์าตรฐาน 

LPA 

70 75 80 85 90 เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 
5/ป ี

- ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ทุกภาค
ส่วน มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิน่ 
- เพิ่มประสิทธภิาพ
การปฏบิัติราชการ 
และการให้บริการ
ประชาชน 
- ส่งเสิรมการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์เป็น
ประมุข 

- โครงการเวทีประชาคม
, การจดัท าแผนชุมชน, 
การประชาประชาคม
เพื่อจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  
- โครงการจดัหา
ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นเพ่ือ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างาน 
- โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาความรู้แก่
บุคลากร 

ฯลฯ 
 

- ส านักปลัดฯ 
- กองคลัง 
- กองชา่ง, 
- กองสาธา- 
  รณสุขฯ, 
- กองการ 
   ศึกษา 
- กองการ  
  ประปา 

เทศบาล 
ต าบล 
ตากฟาู 

- ประชาชน
ได้รับการ
บริการที่มี
คุณภาพ 

ร้อยละความพึง
พอใจของ

ประชาชนที่
ได้รับการบรกิาร 

80 80 80 80 80 ระดับ
ความพึง
พอใจ  
ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 80 

- ประชาชนมี
จิตส านึกใน
การปฏบิัตติน
ตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

จัดกจิกรรม
ส่งเสริมการ
ปกครองใน
ระบอบไตย 

3 3 3 3 3 เฉล่ียปีละ  
3 

กิจกรรม 
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3. การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
 

3.1 โครงการในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ไปสู่การปฏิบัตใินเชิงปริมาณ 
 3.1.1 สรุปจ านวนโครงการท่ีปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน เปรยีบเทียบกับจ านวนโครงการที่ได้รับอนมุัติงบประมาณไปสู่การปฏิบัต ิ
 

ยุทธศาสตร์ 

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณ  
โครงการท่ีได้ด าเนินการจริง 

 ( พ.ศ.2564) ไปสู่การปฏิบัติ(ต้ังไว้เดิมและโอนเพิ่ม) 

โครงการ งบประมาณ  โครงการ งบประมาณ โครงการ 
งบประมาณ 

(เบิกจ่ายจริงและ 
กันเงินไว้เบิกจ่าย) 

 
โอนลด 

งบประมาณ 
คงเหลือ  

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน               
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป               

- บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 10 2,320,000 - - - - - - 
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน           

- บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 2 650,000  -   -  - - - - 
1.3 แผนงานการศึกษา           

- บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 15 14,855,000 2 250,000 1 100,000 - 150,000 
1.4 แผนงานสาธารณสุข           

- บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 2 1,700,000  -   -  - - - - 
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน           

- บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 38 29,470,500 -    -  - - - - 
- บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02/2) (เกิน

ศักยภาพ) 5 15,150,000  -   -  - 
- - 

- 

 
        

 



หน้าท่ี  ๒๖ 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   เทศบาลต าบลตากฟ้า    หน้าท่ี ๒๖ 
 

3.1.1 สรุปจ านวนโครงการท่ีปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน เปรยีบเทียบกับจ านวนโครงการที่ได้รับอนมุัติงบประมาณไปสู่การปฏิบัต ิ
 

ยุทธศาสตร์ 

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณ  
โครงการท่ีได้ด าเนินการจริง 

 ( พ.ศ.2564) ไปสู่การปฏิบัติ(ต้ังไว้เดิมและโอนเพิ่ม) 

โครงการ งบประมาณ  โครงการ งบประมาณ โครงการ 
งบประมาณ 

(เบิกจ่ายจริงและ 
กันเงินไว้เบิกจ่าย) 

 
โอนลด 

งบประมาณ 
คงเหลือ  

1.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน     
 

  
 

    
- บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 11 2,185,000 1 917,900 1 917,900 - - 

1.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

  
  

 
  

 

- บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 8 3,011,370 1 311,370 1 311,000 - 370 
1.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

 
      

- บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 39 13,356,600 11 4,730,500 10 4,684,000 - 46,500 
1.9 แผนงานการพาณิชย์   

 
      

- บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) กองการประปา 23 4,766,300 2 256,000 2 256,000 - - 

รวม 153 87,464,770 17 6,465,770 15 6,268,900 - 196,870 
            

2) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเท่ียว           
2.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 
      

 
  

  

- บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 4 320,000 1          30,000  - - 30,000 - 

รวม 4 320,000 1         30,000  - - 30,000 - 
 
 



หน้าท่ี  ๒๗ 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   เทศบาลต าบลตากฟ้า    หน้าท่ี ๒๗ 
 

3.1.1 สรุปจ านวนโครงการท่ีปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน เปรยีบเทียบกับจ านวนโครงการที่ได้รับอนมุัติงบประมาณไปสู่การปฏิบัต ิ
 

ยุทธศาสตร์ 

โครงการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

โครงการท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณ 
 

โครงการท่ีได้ด าเนินการจริง 
 ( พ.ศ.2564) ไปสู่การปฏิบัติ(ต้ังไว้เดิมและโอนเพิ่ม) 

โครงการ งบประมาณ  โครงการ งบประมาณ โครงการ 
งบประมาณ 

(เบิกจ่ายจริงและ 
กันเงินไว้เบิกจ่าย) 

โอนลด งบประมาณ 
คงเหลือ  

3) ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการศกึษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต             
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

    
  

 
- บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 1 20,000 - - - -  - 

3.2 แผนงานการศึกษา         
- บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 54 1,900,000 8 4,323,800 5 2,910,126.50 160,000 1,253,673.50 

3.3 แผนงานสาธารณสุข         
- บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 11 879,000 4 149,000 2 82,847.20 47,590 18,562.80 

3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์         
- บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 4 500,000 2 120,000 2 49,800 35,000 35,200 

3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน      

  
 

- บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 18 1,352,000 5 135,000 1 29,700 - 105,300 
3.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 

และนันทนาการ      
  

 

- บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 21 2,142,000 5 370,000 3 198,620 160,100 11,280 
3.7 แผนงานงบกลาง 

- บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 5 8,171,600 5 9,780,000 5 9,028,400 - 751,600 

รวม 114 14,964,600 29 14,877,800 18 12,299,493.70 402,690 2,175,616.30 



หน้าท่ี  ๒๘ 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   เทศบาลต าบลตากฟ้า    หน้าท่ี ๒๘ 
 

3.1.1 สรุปจ านวนโครงการท่ีปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน เปรยีบเทียบกับจ านวนโครงการที่ได้รับอนมุัติงบประมาณไปสู่การปฏิบัต ิ
 

ยุทธศาสตร์ 

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณ  
โครงการท่ีได้ด าเนินการจริง 

 ( พ.ศ.2564) ไปสู่การปฏิบัติ(ต้ังไว้เดิมและโอนเพิ่ม) 

โครงการ งบประมาณ  โครงการ งบประมาณ โครงการ 
งบประมาณ 

(เบิกจ่ายจริงและ 
กันเงินไว้เบิกจ่าย) 

โอนลด งบประมาณ 
คงเหลือ  

4. ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ และสืบสานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน  

        
  

  

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
     

  
 

- บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 2 75,000 3 80,000 1 25,000 - 55,000 
4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน         

- บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 1 50,000 - - - - - - 
4.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 
     

  
 

- บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 4 320,000 3 60,000 1 20,000 20,000 20,000 

รวม 7 445,000 6 140,000 2 45,000 20,000 75,000 
5. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง         

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป         
- บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 11 5,860,000 2 15,000 1 9,800 - 5,200 

5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน         
- บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 7 556,200 3 200,000 - - 200,000 - 

5.3 แผนงานการศึกษา         
- บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 1 100,000 - - - - - - 



หน้าท่ี  ๒๙ 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   เทศบาลต าบลตากฟ้า    หน้าท่ี ๒๙ 
 

3.1.1 สรุปจ านวนโครงการท่ีปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน เปรยีบเทียบกับจ านวนโครงการที่ได้รับอนมุัติงบประมาณไปสู่การปฏิบัต ิ

ยุทธศาสตร์ 

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณ  
โครงการท่ีได้ด าเนินการจริง 

 ( พ.ศ.2564) ไปสู่การปฏิบัติ(ต้ังไว้เดิมและโอนเพิ่ม) 

โครงการ งบประมาณ  โครงการ งบประมาณ โครงการ 
งบประมาณ 

(เบิกจ่ายจริงและ 
กันเงินไว้เบิกจ่าย) 

โอนลด งบประมาณ 
คงเหลือ  

5.4 แผนงานงบกลาง               
- บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 1 100,000 1 140,000 1 137,053.88 200,000 2,946.12 

รวม 20 6,616,200 6 355,000 2 146,853.88 200,000 8,146.12 
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

       
  

 

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป             

- บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 6 1,335,000 3 330,000 3 319,300 - 10,700 

6.2 แผนงานสาธารณสุข         

- บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 4 1,550,000 - - - - - - 

6.2 แผนงานเคหะและชุมชน         

- บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 5 905,000 2 65,000 - - - 65,000 

รวม 15 3,790,000 5 395,000 3 319,300 - 75,700 

7. ยุทธศาสตร์การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี         

7.1 การบริหารงานทั่วไป 
- บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 

7.2 แผนงานการศึกษา 
- บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 

28 
 

1 

 
1,680,000 

 
60,000 

 

9 
 
- 

635,000 
 
- 

5 
 
- 

 
415,574.30 

 
- 
 

 
104,000 

 
- 

115,425.70 
 
- 
 



หน้าท่ี  ๓๐ 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   เทศบาลต าบลตากฟ้า    หน้าท่ี ๓๐ 
 

3.1.1 สรุปจ านวนโครงการท่ีปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน เปรยีบเทียบกับจ านวนโครงการที่ได้รับอนมุัติงบประมาณไปสู่การปฏิบัต ิ
 

ยุทธศาสตร์ 

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณ  
โครงการท่ีได้ด าเนินการจริง 

 ( พ.ศ.2564) ไปสู่การปฏิบัติ(ต้ังไว้เดิมและโอนเพิ่ม) 

โครงการ งบประมาณ  โครงการ งบประมาณ โครงการ 
งบประมาณ 

(เบิกจ่ายจริงและ 
กันเงินไว้เบิกจ่าย) 

โอนลด 
งบประมาณ 

คงเหลือ  

7.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน               
- บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 4 496,000 4 161,000 1 46,000 - 115,000 

7.4 แผนงานงบกลาง         
- บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 1 30,000 - - - - - - 

รวม 34 2,266,000 13 796,000 6 461,574.30 104,000 230,425.70 

รวมท้ังสิ้น 347 115,866,570 77 23,059,570 46 19,541,121.88 756,690 2,761,758.12 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้าท่ี  ๓๑ 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   เทศบาลต าบลตากฟ้า    หน้าท่ี ๓๑ 
 

3.1.3 สรุปการจัดหาครุภัณฑ์ท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณไปสู่การปฏิบัติ เปรียบเทียบกับจ านวนท่ีได้มีการด าเนินการและเบิกจ่ายจริง 

  บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.03) 
   

 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง/หน่วยงาน 
โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

(ตามงบประมาณที่ตั้งไว+้โอนเพิม่) 
เบิกจ่ายจริง กันเงิน 

จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างธรรมาภิบาลและการ
บริหารหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี         

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 31 3,038,100 - - - - - - 
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 20 12,881,200 1 144,000 1 144,000 - - 
3.แผนงานการศึกษา 18 622,200 2 13,000 2 13,000 - - 

4.แผนงานสาธารณสุข 3 182,000 - - - - - - 
5. แผนงานเคหะและชุมชน 4 1,055,000 1 150,000 1 150,000 - - 
6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 16 1,164,400 - - - - - - 

7. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 15 2,115,100 - - - - - - 

8.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7 108,900 - - - - - - 

8. แผนงานการพาณิชย์ 16 721,900 1 38,000 1 38,000 - - 
รวม 130 21,888,800 5 345,000 5 345,000 - - 

 

 
 
 
 
 



หน้าท่ี  ๓๒ 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   เทศบาลต าบลตากฟ้า    หน้าท่ี ๓๒ 
 

1.3 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 

      

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการที่ก าหนดระยะเวลา 
การด าเนินกิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน 

ในระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
โครงการตาม
แผนพัฒนา 

โครงตามแผน
ด าเนินงาน 

และตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม ่

ด าเนินการแล้วเสร็จ
ตามแผน 

โครงการที่อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ  
(กันเงิน) 

ยกเลิกโครงการ 

           1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 153 17 6 9 2 
 2) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเท่ียว 4 1 - - 1 
 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 114 29 18 - 11 
 4) ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ และสืบสานศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี ภมูิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์
ชาวบ้าน 7 6 2 - 4 
 5. ยุทธศาสตร์เสริมสรา้งสงัคมเข้มแข็ง 20 6 2 - 4 
 6. ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 15 5 2 1 2 
 7. ยุทธศาสตร์การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีด ี 34 13 6 - 7 

รวม 347 77 36 10 31 
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1. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) ท่ีมีเป้าหมายการด าเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖4 จ านวน 347 โครงการ (ตามแบบ ผ.๐๑) 
 

 ความก้าวหน้าในการด าเนินงานโครงการ (ภาพรวมท้ังเทศบาล) 
 

 - โครงการท่ีอยู่ในเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และ แผนด าเนินการ จ านวน 68 โครงการ  
 และตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  9 โครงการ   
   งบประมาณท่ีตั้งไว้ 22,819,570 บาท โอนเพิ่ม 240,000 บาท รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 23,059,570 
 

 - โครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 36 โครงการ งบประมาณท่ีเบิกจา่ยจริง 14,983,121.88บาท 
 

 - โครงการท่ีอยู่ระหว่างด าเนนิการ(กันเงิน) จ านวน 10 โครงการ งบประมาณ 4,558,000 บาท 
 

 - โครงการท่ีมีการยกเลิก 31 โครงการ งบประมาณ 3,518,448.12 บาท 
 

2. บัญชีครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) ท่ีมีเป้าหมายการด าเนนิการจัดซื้อในปี พ.ศ. ๒๕๖4 จ านวน 130 โครงการ 
 

 ความก้าวหน้าในการด าเนินงานโครงการ (ภาพรวมท้ังเทศบาล) 
 

 - ครุภัณฑ์ท่ีตั้งงบประมาณเพือ่ด าเนินการจัดซื้อ ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  จ านวน 3 โครงการ  
   และตั้งจ่ายเปน็รายการใหม่  จ านวน 4 โครงการ  งบประมาณ  617,000 บาท  
 

 - โครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 5 โครงการ งบประมาณท่ีเบิกจา่ยจริง  345,000 บาท 
 

 - โครงการท่ีอยู่ระหว่างด าเนนิการ(กันเงิน) ไม่มี 
 

 - โครงการท่ีมีการยกเลิก จ านวน  2 โครงการ งบประมาณ  272,000 บาท 
 
หมายเหตุ โครงการสถานะยกเลิกโครงการ เนื่องจากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของการ ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม่ 2019 ( covid – 19) ในประเทศไทย  
ท าให้ประเทศไทยต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องท่ีท่ัวราชอาณาจักร เทศบาลต าบลตากฟ้าจึงจ าเป็นต้องหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมต่างๆ ทุกประเภท  
เพื่อหลีกเลี่ยงการอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของการ ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม่ 2019 (covid – 19) 
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3.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติท่ีเทศบาลต าบลตากฟูาเป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

ล าดับ
ที ่ ยุทธศาสตร์ที ่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
อนุมัต ิ(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หมายเหต ุ

1 1 

 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน  

 
 

การศึกษา 

ค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารเรียนและ
อาคารประกอบอยู่
ในเทศบัญญัติ 
หน้า 144 

เพื่อปรบัปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบใหม้ีสภาพ
ที่เหมาะสมและ
ปลอดภัยต่อเด็ก
นักเรียน  

เพื่อปรบัปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบของโรงเรียนเทศบาล
ต าบลตากฟูาเช่น ทาสีอาคารเรียน 
ปรับปรุงฝูาเพดาน ผนังอาคารเรียน 
ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน ฯลฯ  
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลตากฟูา 

150,000 - - กอง
การศึกษา 

คงเหลือ 
150,000  

2 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน  

 
การศึกษา 

โครงการติดตั้งราง
น้ าฝนสแตนเลส 

เพื่อแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขังบริเวณ
อาคารด้านในศูนย์
พัมนาเด็กเล็ก 

ติดตั้งรางน้ าฝนสแตนเลส 
กว้าง 6 นิ้ว บริเวณอาคารดา้นใน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

100,000 
100,000 

กันเงิน 
- กอง

การศึกษา 
ตั้งจา่ย

รายการใหม ่

 รวมแผนงานการศึกษา 2 โครงการ 250,000 - - คงเหลือ 
150,000 

กันเงิน 
100,000  

3 1 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน  

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

โครงการซ่อมสร้าง
ถนนค.ส.ล.ซอยโค้ง
พัฒนาซอย 6 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนส่ง 

ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 4 เมตร  
ยาว 104 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่นอ้ย
กว่า 416 ตารางเมตร หนา 0.15 
เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตากฟูา 

 
300,000 

 
300,000  

กันเงิน 

 
- 

 
กองช่าง 

ตั้งจา่ย
รายการใหม ่

4 1 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน  

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

โครงการซ่อมสร้าง
ถนน ลาดยางแคปชีล
ทางเข้านคิมสร้าง
ตนเองตากฟาู 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความปลอด
ในการเดินทางและ
ขนส่ง 

ซ่อมสร้างถนน ลาดยางกว้าง 5 เมตร ยาว 
229 เมตร หรือพื้นที ่ค.ส.ล.ไมน่้อยกว่า 
1,145 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตากฟูา 

 
339,000 

 
338,000 

กันเงิน 

 
- 

 
กองช่าง 

ตั้งจา่ย
รายการใหม ่

คงเหลือ 
1,000  

5 1 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน  

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

โครงการซ่อมสร้าง
ถนนค.ส.ล.ซอยโค้ง
พัฒนาซอย 1 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนส่ง 

ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 4 เมตร ยาว 
101 เมตร หรือพื้นที ่ค.ส.ล.ไมน่้อยกว่า 
404 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาลตากฟูา 
 

 
291,000 

 
290,000 

กันเงิน 

 
- 

 
กองช่าง 

ตั้งจา่ย
รายการใหม ่

คงเหลือ 
1,000  
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ล าดับ
ที ่ ยุทธศาสตร์ที ่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณอนุมตั ิ
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หมายเหต ุ

6 1 

 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน  

 
แผนงาน

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า ซอยนวชน 
ต่อจากโครงการเดมิ 

เพื่อแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขังบริเวณ
ซอยนวชนประชา
ชนได้รบัความ
สะดวกในการ
สัญจร 

วางท่อระบายน้ าขนาดปาก
ราง 0.30 เมตร ยาว 18 
เมตร ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตากฟาู 

44,500 
44,500 
กันเงิน 

- กองช่าง 
ตั้งจา่ย 

รายการใหม ่

7 1 

 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน  

 
แผนงาน

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรลาดยางแอสฟัล
ติกคอนกรีตพร้อมตี
เส้นจราจร  
ซอยเขาหมี 3 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความปลอด
ในการเดินทางและ
ขนส่ง 

ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอส
ฟัลติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตร 
ยาว 330 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,980 ตารางเมตร 
หนา 0.05 เมตร ตามแบบ
แปลนของเทศบาลตากฟูา 

900,000 
896,000 

กันเงิน 
- กองช่าง 

ตั้งจา่ย 
รายการใหม ่

คงเหลือ 
4,000  

8 1 

 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน  

 
แผนงาน

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

โครงการปรับปรุงบอ่
พักน้ าเสียต่อจาก
โครงการเดมิบริเวณ
โรงฆ่าสัตว์เดมิ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
น้ าสะดวกและเกิด
ประโยชน์ และเพื่อ
ปูองกันการเน่าเสีย
ของน้ าที่ใช้แล้วซึ่ง
อาจไหลลงสู่สระเก็บ
น้ าได้ 

วางท่อระบายน้ า
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 1 เมตร 
17 ท่อน พร้อมฝาบ่อพัก 150,000 

148,500 
กันเงิน 

- กองช่าง 

ตั้งจา่ย 
รายการใหม ่

คงเหลือ 
1,500  

 

9 1 

 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน  

 
แผนงาน

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

โครงการขดุลอกสระ
น้ าบริเวณหลังอาคาร 
เอนกประสงค์ ชุมชน
ถนนโค้งพัฒนา หมู่ 3 
ต าบลตากฟูา 

เพื่อเป็นแหล่ง
กักเก็บน้ าไว้ใช้
ตลอดป ี

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 
24,000 ลูกบาศก์เมตร 

950,000 
946,500 

กันเงิน 
- กองช่าง 

เงินอุดหนนุ
เฉพาะกิจ 
คงเหลือ 
3,500  

10 1 

 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน  

 
แผนงาน

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

โครงการขดุลอกสระ
เก็บน้ าบริเวณหลัง
ส านักงานเทศบาล
ต าบลตากฟูา หมู ่1 
ต าบลตากฟูา 

เพื่อเพิ่มปริมาณ
แหล่งกักเก็บน้ า
ไว้ใช้ตลอดป ี

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 
24,000 ลูกบาศก์เมตร 

1,200,000 
1,196,500 

กันเงิน 
- กองช่าง 

เงินอุดหนนุ
เฉพาะกิจ 
คงเหลือ 
3,500  
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ล าดับ
ที ่ ยุทธศาสตร์ที ่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณอนุมตั ิ
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หมายเหต ุ

11 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

โครงการวางและ
จัดท าผังเมืองรวม
ชุมชน 

เพื่อเปน็เครื่องมือ
ในการพัฒนาระบบ
โครงสร้างพืน้
ฐานรองรับการ
พัฒนาเมือง และ
การขยายตัวของ
การใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทต่างๆ 
ให้ไดม้าตรฐาน
เพียงพอต่อความ
ต้องการของ
ประชาชน และเอ้ือ
ต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมอย่างทั่วถึง
และย่ังยืน 

จัดวางและจัดท าผงัเมือง
รวมในเขตเทศบาลต าบล
ตากฟูา โดยประสานกับ
ผังเมืองจังหวัด
นครสวรรค ์

30,000 - - กองช่าง คงเหลือ 
30,000  

12 1 

 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 
แผนงาน

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรลาดยางแอสฟัส
ติกคอนกรีตพร้อมตี
เส้นจราจรซอยสาย
บ้านนายไพโรจน์  
แสงภู ่

เพื่อให้
ประชาชนได้รับ
ความปลอดใน
การเดินทางและ
ขนส่ง 

ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง
แอสฟัสติกคอนกรีต ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 213 
เมตร หรือพ้ืนที่ไม่นอ้ยกว่า 
852 ตารางเมตร  
หนา 0.05 เมตร 

310,000 309,000 - กองช่าง 
ตั้งจา่ย 

รายการใหม ่
คงเหลือ 
1,000  

13 1 

 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 
แผนงาน

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรลาดยางแอสฟัส
ติกคอนกรีตพร้อมตี
เส้นจราจรซอยนภา
เขตพัฒนาพิเศษ 
ซอย 3 

เพื่อให้
ประชาชนได้รับ
ความปลอดใน
การเดินทางและ
ขนส่ง 

ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง
แอสฟัสติกคอนกรีต ขนาด
กว้าง 6 เมตร ยาว 101 
เมตร หรือพ้ืนที่ไม่นอ้ยกว่า 
606 ตารางเมตร  
หนา 0.05 เมตร 

216,000 215,000 - กองช่าง 

ตั้งจา่ย 
รายการใหม ่

คงเหลือ 
1,000  

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 11 โครงการ 4,730,500 524,000 - คงเหลือ 
46,500 

กันเงิน  
4,160,000 
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ล าดับ
ที ่ ยุทธศาสตร์ที ่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณอนุมตั ิ
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หมายเหต ุ

14 1 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ 

โครงการปูพื้นยาง
สนามแบดมินตัน 
จ านวน 2 สนาม 

เพื่อให้
ประชาชนได้มี
สถานที่พักผ่อน
และ 
ออกก าลังกาย 
 

พื้นยางสนามแบดมินตัน  
จ านวน 2 สนาม 

311,370 311,000 - 
กอง

การศึกษา 

ตั้งจา่ย
รายการใหม ่

คงเหลือ 
370  

                                      รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ   1  โครงการ 311,370 311,000 - - คงเหลือ 
370 

15 1 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชนz 

โโครงการก่อสร้าง
อาคารศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวติและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอาย ุ
(ศพอส.) 

เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการจดั
กิจกรรมและ
บริการส าหรับผู้
สุงอายุและ
สมาชิกทุกวนัใน
ชุมชน 
 

ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวติและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอาย ุ(ศพอส.) 

917,900 917,900 --- Dกองช่าง’ เงินอุดหนนุ
เฉพาะกิจbo 

                                รวมแผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน   1  โครงการ 917,900   917,900    - - - 

รวมทั้งหมดทุกแผนงานยุทธศาสตร์ที่ 1 การการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 15 โครงการ 6,209,770 1,752,900 - คงเหลือ 
196,870 

กันเงิน 
4,260,000 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 



หน้าท่ี  ๓๘ 
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 3.2.2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติท่ีเทศบาลต าบลตากฟูาเป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการท่องเท่ียว 

ล าดับ
ที ่ ยุทธศาสตร์ที ่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
อนุมัต ิ(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หมายเหต ุ

1 2 การส่งเสริม
การท่องเท่ียว 

การศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 

โครงการจัดงาน
ประเพณ ี
บุญสลากภัต 

เพื่อเปน็การ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

จัดกิจกรรม 1 ครั้ง/ปี 

30,000 - - 
กอง

การศึกษา 
โอนลด  

 30,000 

 รวม แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 1 โครงการ 30,000 - -   

 รวม ทุกแผนงานยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการท่องเท่ียว  1 โครงการ 30,000 - - - โอนลด 
30,000 

 

3.2.3 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติท่ีเทศบาลต าบลตากฟูาเป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ล าดับ
ที ่ ยุทธศาสตร์ที ่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
อนุมัต ิ(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หมายเหต ุ

1 3 

การพัฒนา
การศึกษาและ

ส่งเสริม
คุณภาพชีวติ 

งบกลาง 

เบี้ยยังชพีผู้ปวุย
เอดส ์  

เพื่อเสรมิสร้าง 
สวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้ปุวย
เอดส ์

มอบเงินชว่ยเหลอืเป็นรายได้
ให้กับผู้ปุวยเอดส์ ในเขต
เทศบาล จ านวน 15 ราย 

 
120,000

  
90,000 - 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

 คงเหลือ 
30,000 

2 3 

การพัฒนา
การศึกษาและ

ส่งเสริม
คุณภาพชีวติ 

งบกลาง 

เบี้ยยังชพีคนพิการ
  

เพ่ือเสริมสร้าง
สวัสดิการทาง
สังคมให้แก่คน
พิการหรือทุพพล
ภาพ 

มอบเงินชว่ยเหลอืเป็น 
รายเดอืนให้กับคนพิการหรือ
ทุพพลภาพในเขตเทศบาล
จ านวน 179 ราย 

2,000,000 1,742,200 - 
ส านักปลัด 
เทศบาล 

 คงเหลือ 
257,800  

3 3 

การพัฒนา
การศึกษาและ

ส่งเสริม
คุณภาพชีวติ 

งบกลาง 

เบี้ยยังชพีผูสู้งอายุ
  
 
 

เพ่ือสร้าง
หลักประกัน 
ด้านรายได้แก่
ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลฯ 
 

มอบเงินชว่ยเหลอืเป็นราย 
เดือนให้กับผูสู้งอายุในเขต
เทศบาล จ านวน 869 ราย 

 
7,400,000

  
6,936,200 - 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

 
คงเหลือ 

463,800 
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ล าดับ
ที ่ ยุทธศาสตร์ที ่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ

อนุมัต ิ(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หมายเหต ุ

4 3 

การพัฒนา
การศึกษา
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

งบกลาง 

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ของเทศบาลต าบล
ตากฟูา   

เพื่อให้กองทุนฯ 
 สามารถมี
งบประมาณ
เพียงพอในการดูแล
สวัสดิการ
ประชาชน 

จัดสรรงบประมาณให้กองทุน 
สวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบล
ตากฟูา จ านวน 1 ครั้ง/ป ี 100,000 

 
100,000 

 
- 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

 
 
- 

5 3 

การพัฒนา
การศึกษา
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

งบกลาง 

เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่น 
(สปสช.)   

เพื่อให้กองทุนฯ  
สามารถมี
งบประมาณ
เพียงพอในการดูแล
ด้านสุขภาพแก่
ประชาชน 

จัดสรรงบประมาณให้กองทุน 
หลักประกันสุขภาพเทศบาล
ต าบลตากฟูา จ านวน 1 ครั้ง/ปี 160,000 

 
160,000 

 
- 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

 - 

  1.รวม แผนงานงบกลาง 5 โครงการ 9,780,000 9,028,400 
-  คงเหลือ 

751,600 

6 3 

การพัฒนา
การศึกษา
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

การศึกษา 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการจัด
กิจกรรม/โครงการ
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียน
เทศบาลต าบลตากฟาู 

เพื่อให้การจัด
การศึกษาเป็นไป
ตามมาตรฐานการ
จัดการศึกษาและ
ตามหลักสตูร 

จัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้   งบประมาณ(บาท) 
1 แข่งขันกีฬาภายใน               20,000 
2 ทัศนศึกษาของนักเรียน          50,000 
3 ฝึกซ้อมแผนปูองกันและ            5,000 
บรรเทาสาธารณภัย 
4 เยี่ยมบ้านนักเรียน                   5,000 
5 วันแม่แห่งชาติ                       5,000 
6 เสริมสร้างการลกเปล่ียนเรียนรู้  10,000 
7 ไหว้ครู                               10,000 
8 นักธรรมน้อย                         5,000 

110,000 - - 
กอง

การศึกษา 

 
 

โอนลด 
100,000 
คงเหลือ 
10,000 

7 3 

การพัฒนา
การศึกษา
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

การศึกษา 

โครงการอบรมครู
และบุคลากร
ทางการศึกษาและ
ทัศนศึกษาดูงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียน
เทศบาลต าบลตากฟูา 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ และ
ทักษะประสบการณ์
ในด้านการเรียนการ
สอนของบุคลากร
ทางการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนเทศบาล
ต าบลตากฟูา 

คณะผู้บรหิาร พนักงานครู
เทศบาล พนักงานจ้าง และ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง  
จ านวน 1 ครั้ง/ป ี 60,000 - - 

กอง
การศึกษา 

โอนลด 
60,000 
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ล าดับ
ที ่ ยุทธศาสตร์ที ่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ

อนุมัต ิ(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หมายเหต ุ

8 3 

การพัฒนา
การศึกษาและ 

ส่งเสริม
คุณภาพชีวติ 

การศึกษา 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

1 เพื่อเป็นการ
สนองนโยบาย 
ของรัฐบาล และ
ช่วยเหลือนักเรียน
ในมีความพร้อมใน
การศึกษาเล่าเรียน 
2 เพื่อให้การจัด
การศึกษาเป็นไป 
ตามมาตรฐานการ
จัดการศึกษาของ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
3 เพื่อส่งเสรมิให้
เด็กนักเรียนมี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงและมี
พัฒนาการที่ด ี
4 เพื่อให้มีอาหาร
กลางวันที่
เหมาะสม ถูกต้อง
ตามหลัก
โภชนาการ 

1.เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน  เป็นเงิน 
283,000 บาท 
2.เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจดัการศึกษาท้องถิ่น  
เป็นเงิน 231,800 บาท 
3.เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
ค่าใชจ้่ายในการจดัการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศกึษาขัน้
พื้นฐาน เป็นเงิน 890,000 บาท 
4.เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอนของศนูย์พัฒนา
เด็กเล็ก (รายหัว)  เปน็เงิน 
170,000 บาท 
5. เงินอุดหนนุส าหรับสนบัสนุน
ค่าใชจ้่ายในการจดัการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน 
113,000 บาท 
 

1,687,800 998,540 - 
กอง

การศึกษา 
คงเหลือ 

689,260 

9 3 

การพัฒนา
การศึกษาและ

ส่งเสริม
คุณภาพชีวติ 

การศึกษา 
(งานระดับก่อน
วัยเรียนและ

ประถมศึกษา) 
 

โครงการคา่อาหาร
เสริม (นม) 

 

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก 
นักเรียนมีสขุภาพ 
ร่างกายที่แข็งแรง
และมีวิวัฒนา 
การที่ดี 

จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ดังนี ้
(๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ  
2) โรงเรียนเทศบาลต าบลตากฟูา  
(3) โรงเรียนวัดประชาสรรค์  
(๔) โรงเรียนอนุบาลตากฟูา  

 
1,016,000

  
733,906.50 - 

กอง
การศึกษา 

คงเหลือ 
282,093.50 
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ล าดับ
ที ่ ยุทธศาสตร์ที ่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ

อนุมัต ิ(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หมายเหต ุ

10 3 

การพัฒนา
การศึกษาและ

ส่งเสริม
คุณภาพชีวติ 

การศึกษา 
 

(งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา) 

เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนอาหาร
กลางวัน 

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก 
นักเรียนมีสขุภาพ 
ร่างกายที่แข็งแรง
และมีวิวัฒนา 
การที่ดี 
 

จัดสรรงบประมาณเป็น 
ค่าอาหารกลางวัน ดังนี ้
๑) โรงเรียนอนุบาล ตากฟูา 
2) โรงเรียนวัดประชาสรรค ์

 
 

1,320,000 

 
 

1,062,680 

 
 
- 

กอง
การศึกษา 

 
 

คงเหลือ 
257,320 

รวม แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 5 โครงการ 4,193,800 2,795,126.50 
- โอนลด  

160,000 
คงเหลือ 
1,238,673.50 

11 3 

การพัฒนา
การศึกษาและ

ส่งเสริม
คุณภาพชีวติ 

การศึกษา 
(งานศกึษาไม่
ก าหนดระดับ) 

เงินอุดหนุนโครงการ
คุณธรรมเฉลิมพระ
เกียรต ิ"เยาวชนท าด ี
ถวายในหลวง" 

เพื่อให้นักเรียนน า
หลักธรรมและพระ
ราชด ารัสของใน
หลวงมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรยีน 
อนุบาลตากฟูา 
จ านวน 1 ครั้ง/ป ี 

 
15,000 

 
15,000 

 
- 

กอง
การศึกษา 

 
- 

12 3 

การพัฒนา
การศึกษาและ

ส่งเสริม
คุณภาพชีวติ 

การศึกษา 
(งานศึกษาไม่
ก าหนดระดับ) 

เงินอุดหนุนโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึง
ประสงค ์

อุดหนุนงบประมาณให ้
โรงเรียนวัดประชาสรรค์  
จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

 
15,000 

 
- 

 
- 

กอง
การศึกษา คงเหลือ 

15,000  

13 3 

การพัฒนา
การศึกษาและ

ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

การศึกษา 
(งานศึกษาไม่
ก าหนดระดับ) 

เงินอุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียน
ศรีนภเขตวิทยา 

สนับสนุนเป็น
ค่าอาหารกลางวัน
ของโรงเรียน 
ศรีนภเขตวิทยา 

อุดหนุนงบประมาณให ้
โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา  
จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

 
100,000 

 
100,000 

 
- 

กอง
การศึกษา 

 

รวม แผนงานการศึกษา (งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ) 3 โครงการ 130,000 115,000 -  
คงเหลือ 
15,000 

2.รวม แผนงานการศึกษาทั้งหมด 8 โครงการ 
 4,323,800 2,910,126.50  

โอนลด  
160,000 

คงเหลือ 
1,253,673.50 
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ล าดับ
ที ่ ยุทธศาสตร์ที ่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ

อนุมัต ิ(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หมายเหต ุ

14 3 

การพัฒนา
การศึกษาและ

ส่งเสริม
คุณภาพชีวติ 

สาธารณสุข 

โครงการฝึกอบรม
อาหารปลอดภัยและ
อาหารสะอาดรสชาติ
อร่อย 

เพื่อพัฒนาและ
แนะน าวิธีการให้
ร้านอาหารรู้จักการ
ปฏิบัติที่ถูก
สุขลักษณะได้ 
มาตรฐาน 

- ออกตรวจรา้นจ าหนา่ยอาหารใน
เขตเทศบาล 
- จัดซื้อน้ ายาทดสอบ และ อบรม
แนะน าร้าน/แผงจ าหนา่ยอาหาร 

40,000 - - 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

โอนลด 
 40,000 

15 3 

การพัฒนา
การศึกษาและ

ส่งเสริม
คุณภาพชีวติ 

สาธารณสุข 

โครงการรณรงค์
ปูองกันและระงับ
โรคติดต่อ 

เพื่อปูองกันและ
ระงับโรคติดต่อ 
เช่นไข้เลือดออก 
ไวรัสโคโรนา 
2019 ๆลๆ 

- จัดท าปูายประชาสัมพันธ ์
- จัดซื้อเวชภณัฑ ์
 

80,000 61,937.20 - 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

คงเหลือ 
18,062.80  

16 3 

การพัฒนา
การศึกษาและ

ส่งเสริม
คุณภาพชีวติ 

สาธารณสุข 

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน ขัตติยราช
นารี 

เพื่อด าเนินการ
ฉีดวคัซีนปอูงกัน
และควบคมุโรค
พิษสุนัขบ้า 

ท าการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพษิ
สุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวใน
เขตเทศบาลต าบลตากฟาู 
จ านวน 8 ชุมชน 

24,000 20,910 - 

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม 

โอนลด 
3,090 

17 3 

การพัฒนา
การศึกษาและ

ส่งเสริม
คุณภาพชีวติ 

สาธารณสุข 

เงินอุดหนุนส าหรับ
ส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว์และข้ึน
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ 

เพ่ือส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าฯ 

ท าการส ารวจข้อมูลจ านวนสตัว ์
และขึ้นทะเบยีนสัตว์ฯ ในเขต
เทศบาลต าบลตากฟูา จ านวน 
2 ครั้งต่อป ี 5,000 - - 

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม 

โอนลด 
4,500 
คงเหลือ 
500 

3.รวม แผนงานสาธารณสุข 4 โครงการ 149,000 82,847.20  
โอนลด 

47,590 
คงเหลือ 

18,562.80 



หน้าท่ี  ๔๓ 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   เทศบาลต าบลตากฟูา                                                                                                                          หน้าท่ี ๔๓ 
 

ล าดับ
ที ่ ยุทธศาสตร์ที ่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ

อนุมัต ิ(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หมายเหต ุ

18 3 

การพัฒนา
การศึกษา

และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

สังคม
สงเคราะห ์

โครงการซ่อมแซมท่ี
อยู่อาศัยให้กับ
ประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อให้ประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส ผู้
ยากไร้ ผู้พิการ หรือผู้
ยากจนในเขต
เทศบาลฯ มีที่อยู่
อาศัย และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ซ่อมแซม ปรับปรุงที่อยู่อาศัย 
สภาพการอยูอ่าศัยให้กับ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ 
หรือผูย้ากจนใน  เขตเทศบาลฯ 

70,000 48,700 - 
ส านักปลัด 
เทศบาล 

 
 

คงเหลือ 
 

19 3 

การพัฒนา
การศึกษา

และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

สังคม
สงเคราะห ์

โครงการสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย
ธรรมชาติและภัย
พิบัติทางสังคม 

เพื่อสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยต่างๆ 
ให้สามารถ
ด ารงชีวิตได้
ตามปกติและพึ่งพอ
ตนเองได ้

ผู้ประสบภัยต่างๆ ในเขต 
เทศบาลต าบลตากฟูา 

50,000 1,100 - 
ส านักปลัด 
เทศบาล 

โอนลด 
35,000 
คงเหลือ 
13,900 

 4.รวม แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 โครงการ 120,000 49,800 - 
โอนลด 

35,000 
คงเหลือ 
35,200 

20 3 

การพัฒนา
การศึกษา

และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

โครงการอบรมให้
ความรู้และสร้าง
เวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของสตร ี

เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้และการ
แสดงออกของ
สตร ี

อบรมให้ความรู้แก่สตรีในเขต
เทศบาลต าบลตากฟูา  
จ านวน 100 คน/ป ี

15,000 - - 
งานพัฒนา

ชุมชน, 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

คงเหลือ 
15,000 

21 3 

การพัฒนา
การศึกษา

และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

โครงการส่งเสริม
และสนับสนุนกลุ่ม
อาชพีในชุมชน 

เพ่ือส่งเสริมให้
กลุ่มอาชีพมีความ
เข้มแข็งและ
พึ่งพาตนเองได้ 

กลุ่มอาชีพตา่งๆ ตามชุมชนใน
เขตเทศบาล 

50,000 - - 
งานพัฒนา

ชุมชน, 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

 
คงเหลือ 
50,000 

22 3 

การพัฒนา
การศึกษา

และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

โครงการส่งเสริม
ศักยภาพครอบครวั
ในชุมชน 

เพ่ือส่งเสริมความ 
เข้มแข็งของ
สถาบัน 
ครอบครัว 

ประชาชนในเขตเทศบาล 
จ านวน 100 คน/ป ี

20,000 - - 

งานพัฒนา
ชุมชน, 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

 
คงเหลือ 
20,000 
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ล าดับ
ที ่ ยุทธศาสตร์ที ่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ

อนุมัต ิ(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หมายเหต ุ

23 3 

การพัฒนา
การศึกษาและ

ส่งเสริม
คุณภาพชีวติ 

สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพยีง
ในชุมชนต้นแบบ 

เพื่อส่งเสริมเรียนรู้
ของชุมชนทางด้าน
เกษตรอินทรีย์  
เกษตรทฤษฎีใหม่ 
พลังงานทดแทนและ
การปศุสัตว์ 

เกษตรกรในชุมชนเกษตรชัย 
1,2 เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง และ
ผู้บริหารทอ้งถิ่นรวม 25 คน 30,000 29,700 - 

งานพัฒนา
ชุมชน, 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

คงเหลือ 
300 

24 3 

การพัฒนา
การศึกษาและ

ส่งเสริม
คุณภาพชีวติ 

สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

โครงการส่งเสริม
สภาเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อส่งเสริม
กิจกรรม 
ของเด็กและ
เยาวชนในเขต
เทศบาลต าบล 

สภาเด็กและเยาวชน 
จ านวน 70 คน 
อบรม 1 ครั้ง/ป ี

20,000 - - 
งานพัฒนา

ชุมชน, 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

 
คงเหลือ 
20,000 

 5. รวม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5  โครงการ 135,000 29,700 -  คงเหลือ 
105,300 
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ล าดับ
ที ่ ยุทธศาสตร์ที ่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ วัตถปุระสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ

อนุมัต ิ(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หมายเหต ุ

25 3 

การพัฒนา
การศึกษาและ

ส่งเสริม
คุณภาพชีวติ 

การศาสนา 
วัฒนธรรม 

และ 
นันทนาการ 

โครงการแข่งขัน
กีฬาชุมชน 
 

เพื่อส่งเสริมให ้
ประชาชนได้ออก
ก าลังกายและและ
เกิดความสามัคค ี

เด็ก เยาวชนและประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลตากฟาู
จ านวน 5 ครั้ง/ป ี

50,000 93,960 160,000 
กอง

การศึกษา 

โอนลด 
116,000 
คงเหลือ 

40 

26 3 

การพัฒนา
การศึกษาและ

ส่งเสริม
คุณภาพชีวติ 

การศาสนา 
วัฒนธรรม 

และ
นันทนาการ 

โครงการแข่งขัน
กีฬาสีภายใน
เทศบาลต าบล 
ตากฟูา 

เพื่อส่งเสริมให้
เยาวชนและ
ประชาชนมีสขุภาพ
ร่างกายแข็งแรง
เกิดความสามัคคี
และห่างไกล ยา
เสพตดิ 

จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน
ชุมชนรวม ๘ ชุมชน 
จ านวน 1 ครั้ง/ป ี 20,000 - - 

กอง
การศึกษา 

 
 

โอนลด 
20,000 

 

27 3 

การพัฒนา
การศึกษาและ

ส่งเสริม
คุณภาพชีวติ 

การศาสนา 
วัฒนธรรม 

และ
นันทนาการ 

โครงการจัดซื้อ
อุปกรณ์กีฬา 

เพื่อส่งเสริมให ้
ประชาชน และ
ชมรมกีฬาในเขต
เทศบาลได้มี
อุปกรณ์กีฬาไว้ออก
ก าลังกาย 

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาใหชุ้มชน  
๘ ชุมชน 

40,000 60,000 20,000 
กอง

การศึกษา 

 
 
- 

28 3 

การพัฒนา
การศึกษาและ

ส่งเสริม
คุณภาพชีวติ 

การศาสนา 
วัฒนธรรม 

และ
นันทนาการ 

โครงการพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศ
ทางด้านกีฬา 

เพื่อพัฒนาใหเ้ด็ก
และเยาวชนในเขต
เทศบาลเป็น
นักกีฬาอาชีพ 

เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล
ต าบลตากฟูา 30,000 - - 

กอง
การศึกษา 

โอนลด 
20,000 
คงเหลือ 
10,000 

29 3 

การพัฒนา
การศึกษาและ

ส่งเสริม
คุณภาพชีวติ 

การศาสนา 
วัฒนธรรม 

และ
นันทนาการ 

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมศูนย์กีฬา
เทศบาลต าบลตากฟูา 

เพื่อเพิม่ทักษะ
ความรู้ 
และประสบการณ์
ให้กิจกรรมศูนย์
กีฬาเทศบาล 

อบรมและศึกษาดูงานของ
เกษตรในเขตเทศบาล จ านวน 
30 คน อบรม 1 ครั้ง/ป ี

30,000 44,660 20,000 
กอง

การศึกษา 

โอนลด 
4,100 
คงเหลือ 
1,240 

6.รวม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 5 โครงการ 170,000 198,620 200,000 
โอนลด 

160,100 
คงเหลือ 
11,280 

รวมทุกแผนงาน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 29 โครงการ 14,677,800 12,299,493.70 200,000 
โอนลด 

402,690 
คงเหลือ 

2,175,616.30 
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3.2.4 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลต าบลตากฟูาเป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.02) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อนุรักษ์ และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน 
ล าดับ

ที ่ ยุทธศาสตร์ที ่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ

อนุมัต ิ(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หมายเหต ุ

1 4 

อนุรักษ์ และสืบสาน
ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมปิัญญา
ท้องถิ่นและปราชญ์

ชาวบ้าน 
 

 
 

บริหารงาน
ทั่วไป 

 

โครงการส่งเสริม
กิจกรรม งานพิธี 
และงานรัฐพธิ ี

เพื่อสนับสนุนการจัด 
กิจกรรมงานพิธีและงานรัฐพิธีที่รัฐบาล 
หรือจังหวัด หรือหน่วยงานอื่นๆ ก าหนด
จัดขึ้น เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, วันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระ
บรมราชินี และวันส าคัญต่างๆ ที่รัฐบาล 
หรือหน่วยงานของรัฐจัดข้ึน 

จัดกจิกรรมในเขต
พื้นที่เทศบาลต าบล
ตากฟาู 25,000 - - 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

 
 

คงเหลือ 
25,000 

2 4 

อนุรักษ์ และสืบสาน
ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมปิัญญา
ท้องถิ่นและปราชญ์

ชาวบ้าน 

บริหารงาน
ทั่วไป 

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมการ
ใช้ภูมปิัญญาท้องถิน่
ของชุมชนหรือปราชญ์
ชาวบ้าน 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน 
กิจกรรมการใช้ภมูิปญัญา
ท้องถิ่นของชุมชนหรือปราชญ์
ชาวบ้าน 

อบรมให้ความรู้แก่เยาวชน
ในการอนุรักษ์สบืสาน
กิจกรรมของชุมชนหรือ
ปราชญช์าวบ้าน  
จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

30,000 - - 
งานพัฒนา

ชุมชน,
ส านักปลัด 

คงเหลือ 
30,000 - 

3 4 

อนุรักษ์ และสืบสาน
ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมปิัญญา
ท้องถิ่นและปราชญ์

ชาวบ้าน 

 
 

บริหารงาน
ทั่วไป 

เงินอุดหนนุโครงการ
จัดงานรัฐพิธแีละวัน
ส าคัญของชาติที่
เกี่ยวข้องกับสถาบันชาต ิ
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์  
อ าเภอตากฟูา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน 
การด าเนินโครงการจดังานรัฐ
พิธี และวันส าคัญของชาติที่
เกี่ยวข้องกับสถาบนัชาต ิ
ศาสนา และพระมหากษัตรยิ์ 
อ าเภอตากฟูา 

อุดหนุนงบประมาณให้
ที่ท าการปกครอง
อ าเภอตากฟูา  
จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

 
 

25,000 

 
 

25,000 

 
 
- 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

 
 
- 
 
 
 

1.รวม แผนงานบริหารงานท่ัวไป 3 โครงการ 80,000 25,000 - - คงเหลือ 
55,000 

4 4 
อนุรักษ์ และสืบสาน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและปราชญ์ๆ  

การศาสนา 
วัฒนธรรม และ 

นันทนาการ 

โครงการจดังาน
ประเพณีลอยกระทง 

เพื่อเป็นการอนุรักษ ์
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
ของไทย 

จัดกจิกรรม จ านวน ๑ 
ครั้ง/ป ี 20,000 20,000 - 

กอง
การศึกษา 

 
 
- 

5 4 
อนุรกัษ์ และสืบสาน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและปราชญ์ๆ  

การศาสนา 
วัฒนธรรม และ 

นันทนาการ 

โครงการจดังาน
ประเพณีสงกรานต ์

เพื่อเป็นการอนุรักษ ์
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
ของไทย 

จัดกจิกรรม จ านวน ๑ 
ครั้ง/ป ี 20,000 - - 

กอง
การศึกษา 

โอนลด 
20,000 
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ล าดับ
ที ่ ยุทธศาสตร์ที ่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ

อนุมัต ิ(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หมายเหต ุ

6 4 

อนุรักษ์ และสืบสาน
ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมปิัญญา
ท้องถิ่นและปราชญ์

ชาวบ้าน 

การศาสนา 
วัฒนธรรม 

และ 
นันทนาการ 

โครงการจัดงาน
ประเพณีแหเ่ทียน
พรรษา 

เพื่อเป็นการอนุรักษ ์
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
ของไทย 

จัดกจิกรรม  
จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี

20,000 - - 
กอง

การศึกษา 

 
 

คงเหลือ 
20,000 

2.รวม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 3 โครงการ 60,000 20,000 - โอนลด 
20,000 

คงเหลือ 
20,000 

รวมทุกแผนงาน ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน 6 โครงการ 140,000 45,000 - โอนลด 
20,000 

คงเหลือ 
75,000 

  3.2.5 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติท่ีเทศบาลต าบลตากฟูาเป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 

ล าดับ
ที ่ ยุทธศาสตร์ที ่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
อนุมัต ิ(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 5 การเสริมสร้าง
สังคมเขม้แข็ง งบกลาง 

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการจราจร 
  

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน รวมถึง
เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในการสัญจรไปมา
ของประชาชน 

1) จัดหาและติดตั้งเคร่ืองหมายจราจรประเภท
บังคับและประเภทเตือน, ติดตั้งปูายสัญญาณ
จราจรตามถนนและแยกต่างๆ ภายในเขต
เทศบาล  2) แผงกั้นการจราจรขนาดสูง 1 
เมตร ยาว 1.5 เมตร จ านวน 10 อันๆ ละ 
1,200 บาท 3) จัดซื้อปูายสัญลักษณ ์
สัญญาณการหยุดตรวจพร้อมไซเรน  
จ านวน 1 ชุด 4) กล่องไซเรน ชนิด LED  
พร้อมอุปกรณ์ล าโพงเสียง จ านวน 1 ชุด  

100,000 137,053.88 40,000 
ส านักปลัด 
เทศบาล 

 
 
 
คงเหลือ 
2,946.12 

1.รวม แผนงานงบกลาง 1 โครงการ 100,000 137,053.88 40,000 - คงเหลือ 
2,946.12 

2 5 การเสริมสร้าง
สังคมเขม้แข็ง บริหารทั่วไป 

โครงการขับขี่ปลอดภัย
สร้างวินัยจราจร 

เพื่อปูองกันและลดปัญหา
อุบัติเหตุด้านการจราจร 

ประชาชนในเขตเทศบาล 
ต าบลตากฟูาจ านวน 100 คน 5,000 - - 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

คงเหลือ 
5,000 

3 5 การเสริมสร้าง
สังคมเขม้แข็ง บริหารทั่วไป 

โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ
และสร้างความเขม้แข็ง
ให้กับชุมชนการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

1. จัดท าปูายประชาสมัพันธ ์
2. จัดอบรม/กิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้น า
ชุมชนและอาสาสมัคร 10,000 9,800 - 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

 
คงเหลือ 
200 

2.รวม แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 โครงการ 15,000 9,800 - - คงเหลือ 
5,200 
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ล าดับ
ที ่ ยุทธศาสตร์ที ่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ

อนุมัต ิ(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

4 5 
การเสริมสร้าง
สังคมเข้มแข็ง 

การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

โครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ
ประจ าเทศบาล
ต าบลตากฟูา 

เพื่อส่งเสริมความรู้การ
จัดการสาธารณะภัย
เบื้องต้น 

จิตอาสาภัยพิบัติของเทศบาล  
แห่งละ ๕๐ คน/รุ่น 

150,000 - - 
ส านักปลัด 
เทศบาล 

โอนลด 
150,000 

5 5 
การเสริมสร้าง
สังคมเข้มแข็ง 

การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

โครงการจัดท าแผน
และฝึกซ้อมแผน
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภยั 

เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการปูองกันภัยต่างๆ 
ในเขตเทศบาล โดย
ปฏิบัติงานในรูปแบบ
การบูรณาการร่วมกัน 

จัดท าแผนและฝึกซ้อมแผน
แบบบูรณาการรว่มกัน  
จ านวน 1 ครั้ง/ป ี 30,000 - - 

ฝุาย
ปูองกัน,

ส านักปลัด 
เทศบาล 

โอนลด 
30,000 

6 5 
การเสริมสร้าง
สังคมเข้มแข็ง 

การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน
ของอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพล
เรือน (อปพร.) 

เพื่อให้มีอาสาสมัคร 
ปูองกันภัยฝุายพล-
เรือนมีความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง 

จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  
จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

20,000 - - 

ฝุาย
ปูองกัน,

ส านักปลัด 
เทศบาล 

โอนลด 
20,000 

3.รวม แผนงานการรักษาความสงบภายใน  3 โครงการ 200,000 - - โอนลด 
200,000 

- 

รวม ทุกแผนงานยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 6 โครงการ 315,000 146,853.88 40,000 โอนลด 
200,000 

คงเหลือ 
8,146.12 
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3.2.6 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลต าบลตากฟูาเป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.02) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ล าดับ
ที ่ ยุทธศาสตร์ที ่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
อนุมัต ิ(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หมายเหต ุ

1 6 

การบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
อย่างยั่งยืน 

 
บริหารงาน

ทั่วไป 

โครงการหนึ่งต าบล 
หนึ่งสวนสาธารณะ 
"สวนตากฟูา พารืน่รมย ์

เพื่อปรับปรุงพื้นที่
สาธารณะให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ในจัด
กิจกรรมนันทนาการและ
สร้างจิตส านึกในการดูแล
รักษาส่ิงแวดล้อมที่ดีใน
ชุมชน 

1. ท าลานออกก าลังกายพร้อมติดตั้ง
เครื่องออกก าลังกาย 2. ขยายเขตไฟฟาู
แรงต่ า พร้อมตดิตั้งไฟฟูาสาธารณะ 
1,250 เมตร 3. จัดท าปูายบอกสถานที่ 
4.จัดท าสวนหย่อมพร้อมระบบน้ า  
5.ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณ 

 
 

300,000 

 
298,000 

กันเงิน 

 
 
- 

 
ส านักปลัด 
เทศบาล 

 
คงเหลือ 
2,000 

2 6 

การบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
อย่างยั่งยืน 

 
บริหารงาน

ทั่วไป 

โครงการรักน้ า  
รักปุา รักษา
แผ่นดิน 
 

เพื่อน้อมน าหลักการ 
ทรงงานด้านการ
อนุรักษ์ปุามาปฏิบัติให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
รูปธรรมโดยการปลูก
ต้นไม้ และดูแลพื้นที่ปุา 

ปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะ 
ปีละ 100 ต้น/ป ี

10,000 7,950 - 
ส านักปลัด 
เทศบาล 

คงเหลือ 
2,050 

3 6 

การบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
อย่างยั่งยืน 

 
บริหารงาน

ทั่วไป 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

เพื่อสนอง
พระราชด าร ิ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด ารฯิ 

จดักจิกรรมส่งเสริมในการ 
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชทีม่ีโอกาส
สูญพันธุ ์ ฟื้นฟูบ ารุงรักษา  
ขยายพันธุ์เพ่ิมขึ้น  
จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

20,000 13,350 - 
ส านักปลัด 
เทศบาล 

 คงเหลือ 
6,650 

1.รวม แผนงานบริหารงานท่ัวไป  3 โครงการ 330,000 21,300 - กันเงนิ 
298,000 

 คงเหลือ 
10,700 

4 6 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดล้อม 
อย่างยั่งยืน 

เคหะชุมชน 

โครงการการ
บริหารจัดการขยะ
ในชุมชนเขตเทศบาล
ต าบลตากฟูา 

เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้
ให้กับประชาชนในการ
บริหารจัดการขยะและ
สามารถลดปริมาณขยะ
จากแหล่งชุมชนได ้

จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กับ
แกนน าชมุชนและประชาชนใน
ชุมชนจ านวน 1 ครั้ง/ป ี 50,000 - - 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 คงเหลือ 
50,000 
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ล าดับ
ที ่ ยุทธศาสตร์ที ่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ

อนุมัต ิ(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หมายเหต ุ

5 6 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดล้อม 
อย่างยั่งยืน 

เคหะชุมชน 

โครงการจดัซื้อถังขยะ
พร้อมจดัท าปาูยห้าม
ทิ้งขยะในเขตเทศบาล
ต าบลตากฟูา 

เพื่อจัดใหม้ีภาชนะ
รองรับขยะมลูฝอย 
และมีความสวยงาม
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

จัดซื้อถังขยะ ขนาด 40 ลิตรพร้อม
จัดท าปูายห้ามทิง้ขยะบรเิวณริมถนนใน
เขตเทศบาลฯ จ านวน 500 ใบ 
 
 

15,000 - - 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

  คงเหลือ 
15,000 

2.รวม แผนงานเคหะชุมชน  2 โครงการ  65,000 - - - คงเหลือ 
65,000 

รวม ทุกแผนงานยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 5 โครงการ 395,000 21,300 - 
กันเงนิ 

298,000 
 คงเหลือ 
75,700 

 

3.2.7 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลต าบลตากฟูาเป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.02) ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
ล าดับ

ที ่ ยุทธศาสตร์ที ่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
อนุมัต ิ(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หมายเหต ุ

1 7 

การสร้างธรร
มาภิบาลและ 
การบริหาร

กิจการบ้านเมือง
ที่ด ี

บริหารทั่วไป 

โครงการจดัการ
เลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นและหรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน
จัดการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถ่ินและ
หรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นของเทศบาล 

จัดการเลือกตั้งผู้บริหาร 
ท้องถิ่นและหรือสมาชกิสภา
ท้องถิ่นของเทศบาลฯ กรณหีมด
วาระ หรือแทนต าแหน่งทีว่่างลง 

400,000 349,066.30 - 
ส านักปลัด 
เทศบาล 

 โอนลด 
50,000 
คงเหลือ 
933.70 

 

2 7 

การสร้าง 
ธรรมาภิบาล

และการ
บริหารกิจการ
บ้านเมอืงที่ด ี

บริหารทั่วไป 

โครงการจดังานวัน
เทศบาล 

เพื่อส่งเสริมให้เห็น
ความส าคัญของวัน
เทศบาล และเพื่อ
กระชับความสัมพันธ์
ระหว่างเทศบาลกับ
ประชาชน 

จัดกจิกรรมสาธารณกุศลเผยแพร่
ผลงาน กจิกรรมและยกย่อง
ชมเชยผู้ท าประโยชนใ์ห้กับ
เทศบาลจ านวน 1 ครั้ง/ป ี

40,000 25,508 - 
ส านักปลัด 
เทศบาล 

  โอนลด 
14,000 
คงเหลือ 
492 

 

3 7 

การสร้าง 
ธรรมาภิบาล

และการ
บริหารกิจการ
บ้านเมอืงที่ด ี

บริหารทั่วไป 

โครงการจดัท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นโดย
กระบวนการมีสว่น
ร่วม 

เพื่อรับทราบปัญหา
ความต้องการของ
ประชาชนได้อย่าง
แท้จริงและส่งเสริมให้
ประชาชนเห็น
ความส าคัญในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิน่ระดับหมูบ่้าน/ชุมชน
ประชาคมระดบัต าบล หรือประชาคม
เมือง จัดประชมุพิจารณาร่างแผนฯ
คณะกรรมการที่เก่ียวข้องรวม 10 ครั้ง  
 

20,000 - - 
ส านักปลัด 
เทศบาล 

คงเหลือ 

20,000  
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ล าดับ
ที ่ ยุทธศาสตร์ที ่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ

อนุมัต ิ(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หมายเหต ุ

4 7 

การสร้าง 
ธรรมาภิบาล

และการ
บริหารกิจการ
บ้านเมอืงที่ด ี

บริหารทั่วไป 

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาความรู้
บุคลากรเทศบาล
ต าบลตากฟูา 

เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้
ความสามารถของ
บุคลากรเทศบาล
ต าบลตากฟูา 

คณะผู้บรหิารเทศบาล สมาชกิ
สภา และพนักงานเทศบาล
ของเทศบาลฯ ตามหลักสูตรท่ี
สถาบันก าหนดจัดให้มีข้ึน 

70,000 3,000 - 
ส านักปลัด 
เทศบาล 

คงเหลือ 

67,000   

5 7 

การสร้าง 
ธรรมาภิบาล

และการ
บริหารกิจการ
บ้านเมอืงที่ด ี

บริหารทั่วไป 

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
ของผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงาน ลูกจ้าง 

เพื่อส่งเสริมความมี 
ระเบียบวินัยคุณธรรม
จริยธรรม และความ
สามัคคีให้กับบุคลากร
เทศบาลต าบลตากฟูา 
ให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน 

คณะผู้บรหิารเทศบาล สมาชกิ
สภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้างที่เก่ียวข้อง
ของเทศบาลฯ ทุกคน 
จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

10,000 - - 
ส านักปลัด 
เทศบาล 

 คงเหลือ 
10,000 

6 7 

การสร้าง 
ธรรมาภิบาล

และการ
บริหารกิจการ
บ้านเมอืงที่ด ี

บริหารทั่วไป 

โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย 
กฎหมาย และการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

เพื่ออบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย 
กฎหมาย และการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนในเขตเทศบาล 
จ านวน 80 คน  
จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

5,000 - - 
ส านักปลัด 
เทศบาล 

 คงเหลือ 
5,000 

7 7 

การสร้าง 
ธรรมาภิบาล

และการ
บริหารกิจการ
บ้านเมอืงที่ด ี

บริหารทั่วไป 

โครงการปรับปรุง
แผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อให้มีฐานข้อมูลแผน
ที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ปรับปรุงเป็น
ปัจจุบัน ทันสมัย และ
ครอบคลุมทุกพื้นที่ใน
เขตเทศบาลต าบล  
ตากฟูา  

ปรับปรุงระบบแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินของ
เทศบาลต าบลตากฟูาให้
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

50,000 - - กองคลัง 

  โอนลด 
40,000 
คงเหลือ 
10,000 

 

8 7 

การสร้าง 
ธรรมาภิบาล

และการ
บริหารกิจการ
บ้านเมอืงที่ด ี

 
บริหารงาน

ทั่วไป 

โครงการส ารวจ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

เพื่อประเมิน
คุณภาพการ
ให้บริการแก่
ประชาชนของ
เทศบาลต าบล 
ตากฟูา 

ประสานงานจ้างหน่วยงาน 
สถาบันภายนอกท่ีเป็นกลาง
มาด าเนินการส ารวจ  
จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

20,000 18,000 - 
ส านักปลัด 
เทศบาล 

 

  
คงเหลือ 
2,000 



หน้าท่ี  ๕๒ 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   เทศบาลต าบลตากฟูา                                                                                                                          หน้าท่ี ๕๒ 
 

ล าดับ
ที ่ ยุทธศาสตร์ที ่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ

อนุมัต ิ(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หมายเหต ุ

9 

 
 
 

7 

การสร้างธรร
มาภิบาลและ
การบริหาร

กิจการ
บ้านเมอืงที่ด ี

 
 

งานบริหาร
ทั่วไป 

เงินอุดหนนุโครงการ
ศูนย์ปฏิบตัิการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่
อ าเภอตากฟูา 

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่าย
ในการบรหิารศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอ 
ตากฟูา 

อุดหนุนงบประมาณให้ศูนย์
ปฏิบัติการร่วมฯอ าเภอตากฟาู 
จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

20,000 20,000 - 

ส านักปลัด 
เทศบาล
และศูนย์
ปฏิบัติการ
ร่วมอ าเภอ

ตากฟูา 

 
 
 
- 

1.รวม แผนงานบริหารงานท่ัวไป  9 โครงการ 635,000 415,574.30 - 
โอนลด 

104,000 
คงเหลือ 

115,425.70 

10 7 

การสร้าง 
ธรรมาภิบาล

และการ
บริหารกิจการ
บ้านเมอืงที่ด ี

สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

โครงการจัดท าแผน
ชุมชน 

เพื่อให้แกนน าชุมชนและ
ประชาชนแต่ละชุมชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับแนวทางและ
วิธีการจัดท าแผนชุมชน 
ตลอดจนใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการพัฒนา
ชุมชนของตนเอง 

จัดประชุมประชาคมในการ
จัดท าแผนชุมชน  
จ านวน 8 ชุมชน 10,000 - - 

งานพัฒนา
ชุมชน, 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

คงเหลือ 

10,000  

11 7 

การสร้าง 
ธรรมาภิบาล

และการ
บริหารกิจการ
บ้านเมอืงที่ด ี

สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

โครงการจัดเวที
ประชาคมชุมชน 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการเสนอปัญหา 
และความต้องการ 
ตลอดจนเสนอแนว
ทางแกไ้ขปัญหาในการ
พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับ
เทศบาลฯ 

จัดประชุมประชาคมเป็น 
ประจ าทุกเดอืน ทุกชุมชน 
จ านวน 8 ชุมชน 96,000 46,000 - 

งานพัฒนา
ชุมชน, 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

คงเหลือ 

50,000  

12 7 

การสร้าง 
ธรรมาภิบาล

และการ
บริหารกิจการ
บ้านเมอืงที่ด ี

 

สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
ศักยภาพผู้น าชุมชน 

เพื่อเพิม่ทักษะ
ความรู้และ
ประสบการณ์ให้กับ
คณะกรรมการ
ชุมชน 
 
 
 
 

คณะกรรมการชุมชน 
จ านวน 150 คน 

50,000 - - 

งานพัฒนา
ชุมชน, 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

คงเหลือ 

50,000  



หน้าท่ี  ๕๓ 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   เทศบาลต าบลตากฟูา                                                                                                                          หน้าท่ี ๕๓ 
 

ล าดับ
ที ่ ยุทธศาสตร์ที ่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ

อนุมัต ิ(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หมายเหต ุ

13 7 

การสร้าง 
ธรรมาภิบาล

และการ
บริหารกิจการ
บ้านเมอืงที่ด ี

สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

โครงการส ารวจ
และจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานในเขตเมือง 

เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการ
ประเมินผลการ
พัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของ 
ครัวเรอืนในเขตเมือง จ านวน 
8 ชุมชน 5,000 - - 

งานพัฒนา
ชุมชน, 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

 คงเหลือ 

5,000  

3.รวม แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 4 โครงการ 161,000 46,000 - 
- คงเหลือ 

115,000 

รวม ทุกแผนงานยุทธศาสตร์ที่ 7 การสรา้งธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  13 โครงการ 796,000 461,574.30 
- โอนลด 

104,000 
คงเหลือ 

230,425.70 

รวม ทุกแผนงาน ทุกยุทธศาสตร์   
ยุทธศาสตร์ท่ี โครงการ (จ านวน) งบประมาณอนุมัต ิ(บาท) เบิกจ่าย (บาท) โอนเพิ่ม (บาท) โอนลด (บาท) คงเหลือ (บาท) กันเงิน (บาท) 

1 15 6,209,770 1,752,900 - - 196,870 4,260,000 
2 1 30,000 - - 30,000 - - 
3 29 14,677,800 12,299,493.70 200,000 402,690 2,175,616.30 - 
4 6 140,000 45,000 - 20,000 75,000 - 
5 6 315,000 146,853.88 40,000 200,000 8,146.12 - 
6 5 395,000 21,300 - - 75,700 298,000 
7 13 796,000 461,574.30 - 104,000 230,425.70 - 
สรุปรวม 75 22,563,570 14,727,121.88 240,000 756,690 2,761,758.12 4,558,000 

 
 
 



หน้าท่ี  ๕๔ 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   เทศบาลต าบลตากฟูา                                                                                                                          หน้าท่ี ๕๔ 
 

การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  กองการประปา 
ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติท่ีเทศบาลต าบลตากฟูาเป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

ล าดับ
ที ่ ยุทธศาสตร์ที ่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
อนุมัต ิ(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หมายเหต ุ

1 1 

 
 
 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน  

 
 
 
 

การพาณิชย ์
(งบเฉพาะการ) 

โครงการงานขุดเจาะ
บ่อบาดาลเพื่อกจิการ
ประปาความลึกบอ่ไม่
น้อยกวา่ 60 เมตร 
ขนาดเส้นผา่ศูนย์กลาง 
6 นิ้ว ท่อพีวซีีชั้น 
13.5 จ านวน 1 บ่อ
บริเวณชุมชนเขาหมี 
หมู่ที่ 3 ต าบลสุข
ส าราญ อ าเภอตากฟาู 

เพื่อให้
ประชาชน 
มีน้ าประปา
อุปโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกบ่อ 
ไม่น้อยกว่า 60 เมตร  
ขนาดเส้นผา่ศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อพีวีซีชั้น 13.5 จ านวน 1 บ่อ 

126,000 126,000 - กองการ
ประปา 

จ่ายขาดเงิน
สะสม  

2 1 

 
 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน  

 
 
 

การพาณิชย ์
(งบเฉพาะการ) 

โครงการงานขุดเจาะ
บ่อบาดาลเพื่อกจิการ
ประปาความลึกบอ่ไม่
น้อยกวา่ 60 เมตร 
ขนาดเส้นผา่ศูนย์กลาง 
6 นิ้ว ท่อพีวซีีชั้น 
13.5 จ านวน 1 บ่อ
บริเวณชุมชนพัฒนา  

เพื่อให้
ประชาชน 
มีน้ าประปา
อุปโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกบ่อ 
ไม่น้อยกว่า 60 เมตร  
ขนาดเส้นผา่ศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อพีวีซีชั้น 13.5 จ านวน 1 บ่อ 

130,000 130,000 - กองการ
ประปา 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

 รวมแผนงานการพาณิชย์  2  โครงการ 256,000 256,000 - - 
 
- 

 



3.3 การประเมินผลการน าโครงการจัดซือ้ครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3.3.1 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัตท่ีิเทศบาลต าบลตากฟ้าด าเนินการโดยจัดซื้อ จัดหาบัญชีครุภัณฑ ์( แบบ ผ.03 ) ส านักปลัดเทศบาล 

ล าดับ
ที ่ ยุทธศาสตร์ท่ี ยุทธศาสตร ์ แผนงาน ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ

อนุมัติ (บาท) เบิกจ่าย(บาท) โอนเพิ่ม (บาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 7 

การสร้าง 
ธรรมาภิบาล

และการบริหาร
กิจการ

บ้านเมืองที่ดี 

การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

เพื่อใช้ติดตั้ง
กับรถยนต์และ
เพื่อความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 
 

ชุดเครื่องเสียงติดตั้งรถยนต์
ประชาสัมพันธ์  
จ านวน 1 ชุด 

144,000 144,000 - 

ฝ่ายป้องกัน 
ส านักปลัด 
เทศบาล 

ตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม ่

 รวม รายการกนัเงินเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ ฝ่ายป้องกันฯ ส านักปลัดเทศบาล 144,000 144,000 -   

 รวมจัดซือ้ครุภัณฑ ์ฝ่ายป้องกันฯ ส านักปลัดเทศบาล 144,000 144,000 -   

 
3.3.2 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัตท่ีิเทศบาลต าบลตากฟ้าด าเนินการโดยจัดซื้อ จัดหาบัญชีครุภัณฑ ์( แบบ ผ.03 ) กองการศึกษา  

ล าดับ
ที ่ ยุทธศาสตร์ท่ี ยุทธศาสตร ์ แผนงาน ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณอนุมัติ 

(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

2 7 
การสร้าง 

ธรรมาภิบาลและ
การบริหารกิจการ           

บ้านเมืองทีด่ ี

การศึกษา 

 
ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

1. เพื่อเป็นที่วางรองเท้าประจ า
ห้องเรียน 
2. เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

จัดซื้อที่วางรองเท้าขนาด 
กว้าง 80 ซม.สูง 95 ซม. 
จ านวน 3 อันๆละ 
3,000 บาท 

 
9,000 

 
9,000 

 
- กองการศกึษา ตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม ่

3 7 
การสร้าง 

ธรรมาภิบาลและ
การบริหารกิจการ

บ้านเมืองทีด่ ี

การศึกษา 

 
ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

 เพื่อเป็นที่วางภาชนะอาหาร
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องประจ า
โรงอาหาร 

จัดซื้อโต๊ะวางของประจ า
โรงอาหารศนูย์พัฒนาเดก็
เล็กและโรงเรียนเทศบาลๆ 
ขนาดกว้าง 80 ยาว 180 
สูง 70 ซม. จ านวน 1 ตัว 

 
4,000 

 
4,000 

 
- 

กองการศกึษา ตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม ่

 รวม รายการ แผนงานการศึกษา เพ่ือจัดซือ้ครุภัณฑ ์กองการศึกษา 13,000 13,000 - - - 

  รวมจัดซือ้ครุภัณฑ ์แผนงานการศึกษา กองการศึกษา  13,000 13,000 - - - 
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3.3.3 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัตท่ีิเทศบาลต าบลตากฟ้าด าเนินการโดยจัดซื้อ จัดหาบัญชีครุภัณฑ ์( แบบ ผ.03 ) กองช่าง  
ล าดับ

ที ่ ยุทธศาสตร์ท่ี ยุทธศาสตร ์ แผนงาน ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ

อนุมัติ (บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

4 7 
การสร้าง 

ธรรมาภิบาลและ
การบริหารกิจการ

บ้านเมืองทีด่ ี

เคหะชุมชน 

 
 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

 เพื่อติดตั้งหรือ
ซ่อมบ ารุงโคม
ไฟฟ้าส่องสว่าง/
โคมไฟฟ้า
สาธารณะ  
ในบรเิวณที่ไฟส่อง
สว่างยังไม่ทั่วถงึ 
หรือที่ติดตั้งไว้แล้ว
ช ารุดเสียหาย 

จัดซื้อชุดโคมไฟฟ้า/โคมไฟฟ้า
สาธารณะ จ านวน 100 ชุด 
(โครงการจัดซื้อโคมไฟฟ้าส่อง
สว่าง/โคมไฟฟ้าสาธารณะ) 

 
 
 

150,000 

 
 
 

150,000 

 
 
 
- กองช่าง 

ตั้งจ่าย 
เป็นรายการ

ใหม ่

 รวม รายการกนัเงินเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ กองช่าง 150,000 150,000 - - - 

  รวมจัดซือ้ครุภัณฑ ์กองช่าง  150,000 150,000 - - - 

      รวมจัดซือ้ครุภัณฑ ์ทุกแผนงาน ทุกส่วนราชการ ท้ังหมด 307,000 307,000 - - - 
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การประเมินผลการน าโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  กองการประปา  
ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติท่ีเทศบาลต าบลตากฟ้าด าเนินการโดยจัดซื้อ จัดหาบัญชีครุภัณฑ ์( แบบ ผ.03 ) กองการประปา  

ล าดับ
ที ่ ยุทธศาสตร์ท่ี ยุทธศาสตร ์ แผนงาน ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ

อนุมัติ (บาท) เบิกจ่าย(บาท) โอนเพิ่ม (บาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 7 

การสร้าง 
ธรรมาภิบาล

และการบริหาร
กิจการ

บ้านเมืองที่ดี 

 
 

การพาณิชย์ 
(งบเฉพาะการ) 

 
 

ครุภัณฑ์
การเกษตร 

1.เพื่อทดแทน
ของเดิมที่ช ารุด
เสียหาย 
2.เพื่อให้เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน 
 

จัดซื้อเครื่องสูบน้ าบาดาล 
(ป๊ัมบาดาล) ขนาด 3 Hp 
220 v ใบพัดพลาสติก 
พร้อมตู้ควบคุม  
จ านวน 2 ชุด 

 
 

80,000 

 
 
- 

 
 
- กองการ

ประปา 
คงเหลือ  
80,000 

2 7 

การสร้าง 
ธรรมาภิบาล

และการบริหาร
กิจการ

บ้านเมืองที่ดี 

 
การพาณิชย์ 

(งบเฉพาะการ) 

 
ครุภัณฑ์

การเกษตร 

1.เพื่อทดแทน
ของเดิมที่ช ารุด
เสียหาย 
2.เพื่อให้เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องสูบน้ าบาดาล 
(ป๊ัมบาดาล) ขนาด 7.5 Hp 
380 v ใบพัดพลาสติก 
พร้อมตู้ควบคุม  
จ านวน 2 ชุด 

 
 

140,000 

 
 

38,000 

 
 
- 

กองการ
ประปา 

คงเหลือ  
102,000 

3 7 

การสร้าง 
ธรรมาภิบาล

และการบริหาร
กิจการ

บ้านเมืองที่ดี 

 
การพาณิชย์ 

(งบเฉพาะการ) 

 
ครุภัณฑ์

การเกษตร 

1.เพื่อทดแทน
ของเดิมที่ช ารุด
เสียหาย 
2.เพื่อให้เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องสูบน้ าบาดาล 
(ป๊ัมบาดาล) ขนาด 10 Hp 
380 v ใบพัดพลาสติก 
พร้อมตู้ควบคุม  
จ านวน 1 ชุด 

 
 

90,000 

 
 
- 

 
 
- 

กองการ
ประปา 

คงเหลือ  
90,000 

 รวม รายการกนัเงินเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์  กองการประปา 310,000 38,000 - - คงเหลือ  
272,000 

 รวมจัดซือ้ครุภัณฑ ์ กองการประปา 310,000 38,000 - - คงเหลือ  
272,000 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลต าบลตากฟ้า หน้า 58 

 

 
 
 
 

 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา 
    ท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
   
 1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
        ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลตากฟ้า เป็นดังนี ้
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลตากฟ้า  20 18 
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 15 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      60  
 3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลตากฟ้า 10 10 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด       10 10 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 10 
 3.4 วิสัยทัศน์       5 5 
 3.5 กลยุทธ์        5 5 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 5 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 4 
 3.8 แผนงาน       5 4 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 5 

รวมคะแนน  100 93 
 
   
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
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 1.2 ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

  รายละเอียดการให้คะแนนข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลตากฟ้า ในแต่ละ
ประเด็นเป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลตากฟ้า 20  

1    ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะ
ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ า 
ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 3 

2    ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุ
และจ านวนประชากร ฯลฯ 

2 2 

3    ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม      
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

2 2 

4    ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า 
การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 

5     ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ 
การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน 
ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

2 1 

6    ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและ
ของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 

2 2 

7    ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 

8     การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 

2 2 

9     การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล
ต าบลตากฟ้า 

3 3 

 รวม 20 19 

 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลต าบลตากฟ้า หน้า 60 

 

 
 1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20  
1    การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์

จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

5 5 

2     การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผล
ของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

3 2 

3    การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิ-ปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

3 3 

4    การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

3    3 

5     การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา 

3 2 

6     ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิน่ ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผล
ต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-
Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

3 2 

รวม 20 17 
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 1.4 ยุทธศาสตร์ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

60  
1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลตากฟ้า  

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหา
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

10 10 

2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และ Thailand 4.0 

10 10 

3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลัก
ประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

10 10 

4  วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะ
เป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

5 5 

5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความ
ชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์น้ัน 

5 5 

6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่
จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่ชัดเจน  

5 5 

7  จุดยืนทางยุทธศาสตร ์(Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่
ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5 4 

8  แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเร่ืองใด
เร่ืองหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืน
ทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน 
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุ

5 4 
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แผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการ
จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5 4 

รวม 60 57 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

 2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลต าบลตากฟ้า เป็นดังนี ้
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 8 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 10 
3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 9 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 8 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60  
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 5 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 5 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 4 
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 4 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 5 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 4 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 4 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 5 
 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5 5 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 5 
รวมคะแนน  100 90 
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 2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ใช้
การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจยัและสถานการณก์าร
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อยา่งน้อยต้องประกอบดว้ยการวิเคราะห์
ศักยภาพดา้นเศรษฐกจิ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 8 

รวม 10 8 
   

 2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

1    การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้
ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 

5 5 
 
 

2    วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

5 5 

รวม 10 10 
  

 2.4 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

1    การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่
ด าเนินการในพื้นที่นั้น ๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่าง ๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน 
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

5 4 
 
 

2    วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

5 4 

รวม 10 8 
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2.5  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

1    วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนน าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 

5 5 

2    วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง  ๆที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ความยากจน   หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น       (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local  Sufficiency  
Economy  Plan : LSEP) 

5 5 

รวม 10 10 
  

 2.6 โครงการพัฒนา 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

60  

1  ความชัดเจนของชื่อโครงการ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

5 5 

2  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
มี วั ตถุ ประสงค์ ชั ดเจน (clear objective)  โครงการต้ องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการ
และเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความ
เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 5 

3  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
สภาพท่ีอยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
รอง 

5 5 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได้ 

4  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2)การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

5 4 

5  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
(3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 
2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อ
ยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การ
ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) 
การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาค
และความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

5 4 

6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปล่ียนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (2) เปล่ียนจากการขับเคล่ือนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสู่การขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) 
เปล่ียนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 4 

7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้

5 5 
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ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
8  โครงการแก้ไขปญัหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง 

มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนด าเนินการเอง
หรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชน
ต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

5 4 

9  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการจัดท า
โครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) 
(5) ความโปร่งใส (Transparency) 

5 4 

10  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  มีความคลาด
เคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้งงบประมาณ
รายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏใน
รูปแบบอื่น ๆ 

5 4 

11  มีการก าหนดตวัชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 
มีการก าหนดดัชนีชี้ วัดผลงาน  (Key Performance Indicator : KPI) ที่
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) 
ใช้บอกประสิทธิภ าพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การ
ก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5 5 

12  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มี
ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้อง
กับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 5 

รวม 60 54 
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3. ผลการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงาน  
 

3.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
       จ านวน (คน)  คิดเป็นร้อยละ 

 (1)  เพศ   
  - ชาย 225 45 
  - หญิง 275 55 
 (2)  อาย ุ
  - ต่ ากว่า 20 ปี 16 3.2 
  - ระหว่าง 20 - 30 ปี 52 10.4  
  - ระหว่าง 31 - 40 ป ี 76 15.2 
  - ระหว่าง 41 - 50 ปี 113  22.6 
  - ระหว่าง 51 - 60 ปี 143  28.6 
  - มากกว่า 60 ปี ข้ึนไป 100  20 
 (3)  การศึกษา 
  - ประถมศึกษา     140 28 
  - มัธยมศึกษาหรอืเทียบเท่า  158 31.6 
  - อนุปรญิญาหรอืเทียบเท่า 57 11.4 
  - ปริญญาตร ี 125 25 
  - สูงกว่าปริญญาตร ี 6 1.2 
  - อื่นๆ 14 2.8 
 

 (4) อาชีพหลัก 
  - รับราชการ 41 8.2 
  - เอกชน/รฐัวิสาหกิจ 33 6.6 
  - ค้าขาย ธุรกิจส่วนตวั 138 27.6 
  - รับจ้าง 105 21
  - นักเรียน นักศึกษา 39 7.8
  - เกษตรกร  115 23
  - อื่นๆ 29 5.8
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  จากตารางดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ดังนี้ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวนรวม
ท้ังสิ้น 500 คน แยกเป็นเพศชาย จ านวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 45 เป็นเพศหญิง จ านวน 275 คน 
คิดเป็นร้อยละ 55 ช่วงอายุท่ีมีผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด คือ ระหว่าง 51-60 ปี จ านวน 143 คน 
คิดเป็นร้อยละ 28.6 รองลงมาอายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 22.6 โดย
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่ามากท่ีสุด จ านวน 158
คน คิดเป็นร้อยละ 61.6 รองลงมาจบการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 28 
อาชีพหลักท่ีมีผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด คือ อาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อย
ละ 27.6 รองลงมาอาชีพเกษตรกร จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 23 

3.2. ผลการด าเนนิงาน 
ความพึงพอใจตอ่ผลการด าเนนิงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในภาพรวม 

  พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 24.2 71.6 4.2 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 23.8 72 4.2 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 25.6 70.4 4 
๔) มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 24.8 71.8 3.4 
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 23.6 71.8 4.6 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 25.8 70.4 3.8 
๗) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถ่ิน 

24 72 4 

๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 24.8 71.2 4 
๙) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 25.6 70.6 3.8 

ภาพรวม 24.69 71.31 4 
 

3.3. ผลการติดตามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.20 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.20 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.22 
๔) มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.18 
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๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.17 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.20 
๗) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.20 
๘) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.24 

ภาพรวม 8.20 
 

  ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สรุปได้ว่า ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจในยุทธศาสตร์นี้ 8.20 คะแนน 
ประเด็นคะแนนความพึงพอใจท่ีได้คะแนนมากท่ีสุด คือ ประเด็น ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รั บจากการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม คะแนนท่ีได้ 8.24 คะแนน ส่วนประเด็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม ได้คะแนนน้อยที่สุด 8.17 คะแนน 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึง

พอใจ 
(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.63 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.64 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.61 
๔) มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.59 
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.59 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.60 
๗) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.62 
๘) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.60 

ภาพรวม 7.61 
 

  ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว สรุปได้ว่า ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจในยุทธศาสตร์นี้ 7.61 คะแนน 
ประเด็นคะแนนความพึงพอใจท่ีได้คะแนนมากท่ีสุด คือ ประเด็น มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม ได้คะแนน คือ 7.64 คะแนน ส่วนประเด็นมีการรายงานผลการ
ด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ และการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการ
ด าเนินโครงการ / กิจกรรมได้คะแนนน้อยที่สุด โดยมีคะแนนเท่ากัน คือ 7.59 คะแนน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.25 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.24 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.24 
๔) มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.23 
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.22 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.28 
๗) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.27 
๘) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.30 

ภาพรวม 8.25 
  ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษา และส่งเสริมคุณภาพชีวิต สรุปได้ว่า ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจในยุทธศาสตร์นี้ 
8.25 คะแนน ประเด็นคะแนนความพึงพอใจท่ีได้คะแนนมากท่ีสุด คือ ประเด็น ประโยชน์ท่ีประชาชน
ได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ได้คะแนน 8.30 คะแนน ส่วนประเด็นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ได้คะแนนน้อยที่สุด 8.22 คะแนน 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตรก์ารอนุรักษ์และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ีภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน  และปราชญ์ชาวบ้าน 

 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.63 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.63 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.60 
๔) มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.61 
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.56 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.59 
๗) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.59 
๘) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.62 

ภาพรวม 7.60 
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  ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การ
อนุรักษ์และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และปราชญ์ชาวบ้าน สรุปได้ว่า 
ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจในยุทธศาสตร์นี้ 7.60 คะแนน ประเด็นคะแนนความพึงพอใจท่ีได้
คะแนนมากท่ีสุด คือ ประเด็น มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม และมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม ได้คะแนนเท่ากัน คือ 7.63 คะแนน  
ส่วนประเด็นท่ีได้คะแนนน้อยที่สุด คือประเด็น การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
/ กิจกรรม ได้คะแนนเท่ากัน คือ 7.56 คะแนน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตรก์ารเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 
 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.26 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.25 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.24 
๔) มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.25 
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.25 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.24 
๗) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.23 
๘) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.31 

ภาพรวม 8.26 
 

  ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง สรุปได้ว่า ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจในยุทธศาสตร์นี้ 8.26 คะแนน 
ประเด็นคะแนนความพึงพอใจที่ได้คะแนนมากท่ีสุด คือ ประเด็น ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ / กิจกรรม ได้คะแนน 8.31 คะแนน ส่วนประเด็นผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การ
แก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น คะแนนน้อยที่สุด 8.23 คะแนน 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตรก์ารบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยนื 
 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.91 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.85 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.87 
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๔) มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.83 
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.85 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.87 
๗) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.90 
๘) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.90 

ภาพรวม 7.87 
  ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สรุปได้ว่า ประชาชนให้คะแนนความ      
พึงพอใจในยุทธศาสตร์นี้ 7.87 คะแนน ประเด็นคะแนนความพึงพอใจที่ได้คะแนนมากท่ีสุด คือ ประเด็น
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ได้คะแนน 7.91 คะแนน ส่วนประเด็นมี
การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ได้คะแนนน้อยท่ีสุด 7.83 
คะแนน  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตรก์ารสรา้งธรรมาภิบาลและการบริหารกจิการบา้นเมอืงท่ีดี 
 
 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.29 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.26 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.24 
๔) มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.25 
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.27 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.29 
๗) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.24 
๘) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.29 

ภาพรวม 8.27 
 ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ท่ี 7 ยุทธศาสตร์การสร้าง  
ธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี สรุปได้ว่า ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจใน
ยุทธศาสตร์นี้ 8.27 คะแนน ประเด็นคะแนนความพึงพอใจท่ีได้คะแนนมากท่ีสุด คือ ประเด็นมีการเปิด
โอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม และการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด และประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ได้คะแนนเท่ากัน คือ 8.29 
คะแนน ส่วนประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม และผลการ
ด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน ได้คะแนนน้อยท่ีสุด 8.24 
คะแนน 
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3.4 ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 

๑. จ านวนงบประมาณไมเ่พียงพอในการด าเนินงานท าให้โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น สามารถด าเนินการได้ไม่มากเท่าท่ีควร 

๒. ความต้องการของประชาชนมีมาก แต่งบประมาณของเทศบาลต าบลตากฟ้ามีจ ากัด 
ท าให้ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนได้ไม่ท่ัวถึง เทศบาลจึงต้องคัดเลือกโครงการที่มีความจ าเป็น
เร่งดว่น และบางโครงการมีความต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว 

๓. เงินอุดหนุนจากส่วนกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ยังไม่เพียงพอในการ
ด าเนินงาน จึงมีบางโครงการท่ียังไม่ได้ด าเนินการ  

๔. ประชาชนและหนว่ยงานในพื้นท่ี ยังไม่เข้าใจระบบข้ันตอนการท างาน ท าให้การ
ท างานร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
   5. จากสถานการณ์การปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) จึงจ าเป็นต้องงดการจัดกิจกรรม และโครงการต่างๆ ท่ีมีการรวมตัวของคนจ านวนมาก เพื่อ

เป็นการป้องกันและควบคุมมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวจึงส่งผลให้มีโครงการท่ียกเลิกเป็น
จ านวนมาก 
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ส่วนที่ 4 
สรุปผลการพัฒนา และข้อเสนอแนะ 



 

 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564    เทศบาลต าบลตากฟ้า หน้า 76 
 

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
  

 1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
       1.1.1 จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2564) เปรียบเทียบกับโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณไปสู่การปฏิบัติ จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ 

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณ โครงการท่ีได้ด าเนินการจริง 

( พ.ศ.2564) ไปสู่การปฏิบัติ (เบิกจ่ายจริง) 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 153 87,464,770 17 6,465,770 15 6,268,900 

2) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเท่ียว 4 320,000 1 30,000 - - 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชวีิต 114 14,964,600 29 14,877,800 18 12,299,493.70 

4. ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ และสบืสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 7 445,000 6 140,000 2 45,000 
    ประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิน่ และปราชญช์าวบา้น           
5. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 20 6,616,200 6    355,000 3 146,853.88 
6. ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
อย่างยั่งยนื 

15   3,790,000 5 395,000 3 319,300 

7. ยุทธศาสตร์การสร้างธรรมาภิบาลและการบรหิารกิจการ บ้านเมืองท่ีด ี 34 2,266,000 13    796,000 6 461,574.30 

รวม 347 115,866,570  77 23,059,570  46 19,541,121.88 
 



 

 

 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เทศบาลต าบลตากฟ้า     หน้าท่ี  77 
     หน้าท่ี  77 
 

 1.2 ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยูใ่นแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

 
1.3  ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อผลการด าเนนิงานในภาพรวมจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

 

ยุทธศาสตร ์
คะแนน 

ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 8.20 
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเท่ียว 7.61 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 8.25 
4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และสบืสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น และปราชญช์าวบ้าน 
7.60 

5. ยุทธศาสตรเ์สริมสร้างสงัคมเข้มแข็ง 8.26 
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 7.87 
7. ยุทธศาสตร์การสร้างธรรมาภบิาล และการบริหารกิจการบา้นเมืองทีด ี 8.27 

คะแนนเฉล่ีย 8.00 

 
  
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
จ านวน

โครงการท่ี
ปรากฏอยู่ใน

แผน 

จ านวน
โครงการ 

ท่ีได้ปฏิบัติ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  153 17 
2.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว 4 1 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 114 29 
4.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน 

7 6 

5.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 20  6 
6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

15 5 

7.ยุทธศาสตร์การสร้างธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี 34 13 
รวม 347 77 

คิดเป็นร้อยละ 22.19 
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 ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อผลการด าเนินงานในภาพรวมจ าแนกตามยุทธศาสตร์  สรุปได้
ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีประชาชนมีความพึงพอใจมากเป็นอันดับท่ี 1  คือ ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์
การสร้างธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี  ได้คะแนน 8.27 คะแนน  อันดับท่ี 2 คือ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง ได้คะแนน 8.26 คะแนน อันดับ 3 คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและสง่เสริมคุณภาพชีวิต ได้คะแนน 8.25 คะแนน ส่วน
ยุทธศาสตร์ที่ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และสืบสาน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน ได้คะแนน 7.60 คะแนน 

 

2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 
 2.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  จากการพัฒนาท้องถ่ิน รวมท้ังการขยายตัวของชุมชน การเพิ่มข้ึนของสิ่งปลูกสร้าง การ
ก่อสร้างอาคารบ้านเรือน และหมู่บ้านจัดสรรต่างๆ ท่ีมีการเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้
เกิดปัญหาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การระบายน้ า การบ าบัดน้ าเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติ รวมท้ังการเกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่างๆ ท่ีจะส่งผล
กระทบตามมาในอนาคต 
 2.2 ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  เทศบาลต าบลตากฟ้าควรมีการก าหนดผังเมืองรวมของชุมชน หรือก าหนดโซนพื้นท่ี
ส าหรับท าการเกษตร หรือพื้นที่ส าหรับเป็นท่ีอยู่อาศัย หรือพื้นที่ส าหรับการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน และ
หมู่บ้านจัดสรรต่างๆ ในชุมชนให้ชัดเจน รวมท้ังควรมีการวางระบบสาธารณูปโภคต่างๆ รวมท้ังระบบการ
ระบายน้ า การบ าบัดน้ าเสียปล่อยลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ และมีระบบการบริหารการจัดเก็บและการก าจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่างๆ เป็นต้น 
 2) เทศบาลต าบลตากฟ้า ควรมีการประชาสัมพันธส์ร้างความเข้าใจกับผู้น าชุมชน ประชาชน
และส่วนราชการในพื้นท่ี เก่ียวกับอ านาจหน้าท่ีของเทศบาล เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในแก้ไขปัญหาใน
พื้นที่ร่วมกัน 
 3)  หัวหน้าส านัก/กอง ควรให้ความส าคัญกับการวางแผนให้มากข้ึน และด าเนินโครงการ/
กิจกรรมรวมท้ังเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามท่ีก าหนดเอาไว้แผนพัฒนาและแผนการด าเนินงาน 
เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด   
 4)  ทุกส านัก/กอง  ควรถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.๒๕61  
รวมท้ังหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  เพื่อให้การท างานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด
เอาไว้ในแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลตากฟ้า 
 



 
 

 

 
 

 ภาคผนวก  
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ภาพกิจกรรม/โครงการ 
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1. ข้อมูลทั่วไป  กรุณาท าเครื่องหมาย   ในช่อง    หน้าข้อความต่อไปนี ้

1. เพศ  ชาย  หญิง 

2. อาย ุ  ต่่ากว่า 20  ปี  20 – 30  ปี  31 – 40  ปี  

   41 – 50  ปี  51 – 60  ปี  มากกว่า 60 ปี 

3. การศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  อนุปรญิญา หรือเทียบเท่า 

   ปริญญาตร ี  สูงกว่าปรญิญาตร ี  อื่นๆ 

4. อาชีพหลัก  รับราชการ  เอกชน/รฐัวิสาหกิจ  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว  

   รับจ้าง  นักเรียน นักศึกษา  เกษตรกร 

 อื่นๆ (ระบ)ุ.............................................................................. 

2. ความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลตากฟ้าในภาพรวม 

     กรุณาท าเครือ่งหมาย   หน้าข้อความที่ตรงกับความคิดเหน็ของท่านมากที่สดุ 

 

การด าเนินงานด้านต่างๆ  
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม    

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม    

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม    

4) มีการรายงานผลการด่าเนนิงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ    

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด่าเนินโครงการ / กิจกรรม    

6) การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก่าหนด    

7) ผลการด่าเนินโครงการ / กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถ่ิน    

8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    

9) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ / กิจกรรม    

แบบส ารวจความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลตากฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

  ตัง้แต่  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เทศบาลต าบลตากฟ้า หน้า 86 
 

3. ผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลตากฟ้าในแต่ละยุทธศาสตร ์

 ให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด่าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในการพัฒนา 

โดยให้คะแนนเต็ม 10 ซึ่งเกณฑ์คะแนนระดับความพึงพอใจ มีดังนี้ 
  

  1 – 2 คะแนน  = มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

  3 – 4 คะแนน  = มีความพึงพอใจน้อย 

  5 – 6 คะแนน  = มีความพึงพอใจปานกลาง  

  7 – 8 คะแนน  = มีความพึงพอใจมาก 

  9 – 10 คะแนน  = มีความพึงพอใจมากที่สุด 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 

ตัวชี้วัดที่เลือก  หน่วย 

ผลการด าเนนิงาน 

ก่อน

ด าเนินการ 

(บาท) 

หลัง 

ด าเนินการ 

(บาท) 

เพิ่ม/ลด 

(บาท) 

1. โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.ซอยโค้งพัฒนาซอย 6 บริเวณท้ายซอย 1 301,000 300,000 - 

2. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแคปชีลทางเข้านิคมสร้างตนเองตากฟ้า 1 339,000 338,000 - 

3. โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.ซอยโค้งพัฒนาซอย 1  1 291,000 290,000 - 

4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้่า ซอยนวชน 1 44,500 44,500 - 

5. โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต พร้อมตีเส้นจราจร 

ซอยเขาหมี 3 
1 900,000 896,000 - 

6. โครงการติดตั้งรางน้่าฝนสแตนเลส ขนาดกว้าง 6 นิ้ว บริเวณอาคารในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 
1 100,000 100,000 - 

7.โครงการปรับปรุงบ่อพักน้่าเสียต่อจากโครงการเดิมบริเวณโรงฆ่าสัตว์ 1 150,000 148,500 - 

8.โครงการขุดลอกสระน้่าบริเวณหลังอาคารเอนกประสงค์ ชุมชนโค้งพัฒนา หมู่ 3 

ต่าบลตากฟ้า ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 24,000 ลูกบาศก์เมตร 
1 950,000 946,500 - 

9.โครงการขุดลอกสระเก็บน้่าบริเวณหลังส่านักงานเทศบาลต่าบลตากฟ้า หมู่ 1 

ต่าบลตากฟ้า ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 24,000 ลูกบาศก์เมตร 
1 1,200,000 1,196,500 - 

10.โครงการหน่ึงต่าบลหน่ึงสวนสาธารณะ สวนตากฟ้าพารื่นรมย์  1 300,000 298,000 - 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 2  ด้านการส่งเสริมการทอ่งเที่ยว 

ตัวชี้วัดที่เลือก  หน่วย 

ผลการด าเนนิงาน 

ก่อน

ด าเนินการ 

(บาท) 

หลัง 

ด าเนินการ 

(บาท) 

เพิ่ม/ลด 

 

1. จัดงานประเพณีบุญสลากภัต 1 30,000 - - 

งดจัดงาน เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19)     
 

ความพงึพอใจ  
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม  

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  

4) มีการรายงานผลการดา่เนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ  

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด่าเนินโครงการ / กิจกรรม  

6) การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก่าหนด  

7) ผลการด่าเนินโครงการ / กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน  

8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ / กิจกรรม  

ข้อเสนอแนะ .................................................................................................................................................................... 

ความพงึพอใจ  
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม  

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  

4) มีการรายงานผลการดา่เนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ   

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด่าเนินโครงการ / กิจกรรม  

6) การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก่าหนด  

7) ผลการด่าเนินโครงการ / กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน  

8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ / กิจกรรม  
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ยุทธศาสตรท์ี่ 3  ด้านการพฒันาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ตัวชี้วัดที่เลือก  หน่วย 

ผลการด าเนนิงาน 

ก่อน

ด าเนินการ 

(บาท) 

หลัง 

ด าเนินการ 

(บาท) 

เพิ่ม/ลด 

1. เบี้ยยังชพีผู้สูงอาย ุ 869 คน 7,400,000 6,936,200 -463,800 

2. โครงการส่งเสริมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 1 30,000 29,700 -300 

3. โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับโรคติดตอ่ 1 80,000 61,937.20 -18,062.80  

4.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 1 24,000 20,910 -3,090 

5.โครงการค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล/โรงเรียน 1 1,016,000 733,906.50 -282,093.50 

6.โครงการซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส 1 70,000 48,700 -21,300 

7.โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์กีฬาเทศบาลต าบลตากฟ้า 1 30,000 44,660 +20,000 

  

ความพงึพอใจ  
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม  

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  

4) มีการรายงานผลการดา่เนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ   

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด่าเนินโครงการ / กิจกรรม  

6) การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก่าหนด  

7) ผลการด่าเนินโครงการ / กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน  

8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ / กิจกรรม  

 

ข้อเสนอแนะ .................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 4  ด้านอนรุักษ์และสืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภมูปิัญญาทอ้งถ่ิน และปราชญ์ชาวบ้าน 

ตัวชี้วัดที่เลือก  หน่วย 

ผลการด าเนนิงาน 

ก่อน

ด าเนินการ 

(บาท) 

หลัง 

ด าเนินการ 

(บาท) 

เพิ่ม/ลด 

(บาท) 

1. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 1 20,000 20,000 - 
มีโครงการ งดจัดงาน เกี่ยวกับงานประเพณี เน่ืองจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19)     

     

  

 

ความพงึพอใจ  
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม  

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  

4) มีการรายงานผลการดา่เนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ  

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด่าเนินโครงการ / กิจกรรม  

6) การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก่าหนด  

7) ผลการด่าเนินโครงการ / กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน  

8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ / กิจกรรม  

 

 

ข้อเสนอแนะ .................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 5  ด้านการเสริมสรา้งสังคม เข้มแข็ง 

ตัวชี้วัดที่เลือก  หน่วย 

ผลการด าเนนิงาน 

ก่อน

ด าเนินการ 

(บาท) 

หลัง 

ด าเนินการ 

(บาท) 

เพิ่ม/ลด 

(บาท) 

1. โครงการจัดท่าแผนและฝกึซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
งดจัดโครงการ เนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา (COVID-19) 

1 30,000 - - 

2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 1 10,000 9,800 -200 

3.โครงการขับข่ีปลอดภัยสร้างวินัยจราจร  
งดจัดโครงการ เนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา (COVID-19) 

1 
10,000 - - 

  

ความพงึพอใจ  
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม  

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  

4) มีการรายงานผลการดา่เนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ   

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด่าเนินโครงการ / กิจกรรม  

6) การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก่าหนด  

7) ผลการด่าเนินโครงการ / กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน  

8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ / กิจกรรม  

 

ข้อเสนอแนะ .................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 6  ด้านการบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

 

ตัวชี้วัดที่เลือก  หน่วย 

ผลการด าเนนิงาน 

ก่อน

ด าเนินการ 

(บาท) 

หลัง 

ด าเนินการ 

(บาท) 

เพิ่ม/ลด 

(บาท) 

1. โครงการรักน่้า รักป่า รักษาแผ่นดิน 1 10,000 7,950 -2,050 

2.โครงการหนึ่งต าบล หนึ่งสวนสาธารณะ "สวนตากฟ้า พารื่นรมย ์ 1 300,000 298,000 -2,000 

3.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ 1 20,000 13,350 -6,650 

  

ความพงึพอใจ  
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม  

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  

4) มีการรายงานผลการดา่เนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ  

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด่าเนินโครงการ / กิจกรรม  

6) การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก่าหนด  

7) ผลการด่าเนินโครงการ / กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน  

8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ / กิจกรรม  

 

ข้อเสนอแนะ .................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 7  ด้านการสรา้งธรรมาภบิาลและการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 

ตัวชี้วัดที่เลือก  หน่วย 

ผลการด าเนนิงาน 

ก่อน

ด าเนินการ 

(บาท) 

หลัง 

ด าเนินการ 

(บาท) 

เพิ่ม/ลด 

1. โครงการจัดเวทีประชาคม 8 96,000 46,000 -50,000 

2. โครงการจัดท่าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
งดจัดโครงการ เนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา (COVID-19) 

1 10,000 - - 

  

ความพงึพอใจ  
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม  

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  

4) มีการรายงานผลการดา่เนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ  

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด่าเนินโครงการ / กิจกรรม  

6) การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก่าหนด  

7) ผลการด่าเนินโครงการ / กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน  

8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ / กิจกรรม  

 
 

ข้อเสนอแนะ .................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 
 

 

 

ขอขอบคุณและขอความร่วมมอืตอบแบบรบัความคิดเหน็ 

เทศบาลต าบลตากฟา้ 


