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คำนำ 
 

 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๑2 และ  ข้อ ๑3  ได้กำหนดให้มีการ
ดำเนินการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่รายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี     

 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลบ้านปล้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ขึ้น  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จาก
การติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาล  สามารถแก้ไขปัญหาใหก้ับประชาชนได ้ และประชาชนเกิด
ความพึงพอใจสูงสุด   

  
คณะกรรมการติดตามและประเมนิผล  

          แผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านปลอ้ง 
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 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๑4 พ.ศ. ๒๕62 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการ
วางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด 
ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนอง
ต่อการทำงานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมี
ความสำคัญ ๕ ประการคือ  

 ๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
 ๒)  ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
 ๓)  ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  
 ๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ  
 ๕)  ทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน  
 

 ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือก
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต  เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากท่ีกล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม  แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่
เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือ
สำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า 
ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร  เพ่ือนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการ
ปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน   

 การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูก
ออกแบบมา เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และ
ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการ
ดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์
หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบ
ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จาก
โครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน  
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(cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการ
ต่างๆ  การระบุปัญหาที่เกิดข้ึนในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการ 
เข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และ
การเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวาง
ระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทาง
ปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ  
เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่
อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำ
รายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจำนวนหนึ่ง
ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน
สูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม 
เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่ง
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มี
การปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร 
นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามี
ความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็น
ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผล
ยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม   

 ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด  จะ
ดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น  
เพราะว่าการดำเนินการใดๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่
วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้ งขึ้นก็
ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภา
ท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอก
ถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่ง
เกดิจากกระบวนการวางแผน  ซึ่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  การวางแผนพัฒนาห้าปี  

 จากเหตุผลดังกล่าว  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  จึงต้องมีการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙  
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  
ข้อ ๑2 และ  ข้อ ๑3  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องดำเนินการ   
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  
 

 

  (๑)  กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
  (๒)  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
  (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

  

 ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  เป็นไป
ด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล     
บ้านปล้อง  จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
  การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้
ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของ
วิธีการดำเนินงาน  หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่า
ที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 
  ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้
ต้นทุน  (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย
ของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา,การติดตามดูความสามารถใน
การเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย, การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และ
การเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน 
  โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ 
เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็น
ผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความ
เป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบ
ติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามท่ี
อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือใน
บางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาติดตาม
เพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุด 
 
 
 

1.1 ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  
 

 

  ในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการ
ติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่ง
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการ
ปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่
ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความ
สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูล
ย้อนกลับ (Feedback)  ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือ
เป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ  
มีความเที่ยงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้ 
  กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการ
ทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
หรือไม่  ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม  และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึง    
จุ ดแข็ ง (strengths)  จุ ด อ่อน (weaknesses)  โอกาส (opportunities) ปั ญหาหรืออุปสรรค (threats)              
ของแผนพัฒนา โครงการกิจกรรมต่างๆ   ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือ
นำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึง
พอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการ
สาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการ  
ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็น จุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้  และเมื่อพบจุดแข็งก็
ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลด
ถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุง
ให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือดำเนินการ
ขยายแผนงาน  โครงการ  งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและ    
มีความยั่งยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 

 
               1)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการภารกิจต่างๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี 
                    ความสอดคล้องประสานงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน 

 2)  เพ่ือให้การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุตามเป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพ 
          และประสิทธิผล 
 3)  เพ่ือให้การใช้ทรัพยากรในด้านต่างๆ เกิดประโยชน์ ประหยัด คุ้มค่า 
 4)  เพ่ือระบุแนวทางท่ีจะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม 
 5)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  
 

 

 
 

 
 ขั้นตอนที่ 1 

แต่ งตั้ งคณ ะกรรมการติ ดตามและประเมินผลแผน พัฒ นาท้ องถิ่ น  ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 28 ดังนี้ 

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 

(1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน 
(2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
(3)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
(4)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน 
(5)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
กรรมการตามข้อ (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับ

การคัดเลือกอีกได้ 
  
 ขั้นตอนที่ 2 

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  กำหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (1) 

 
 ขั้นตอนที่ 3 

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 ข้อ 29 (2) 

 
 ขั้นตอนที่ 4 

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 

 

 

1.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 



๖ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  
 

 

 ขั้นตอนที่ 5 
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังข้ันตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมนิผลแผนพัฒนา 

ดำเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดย
อย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   



๗ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  
 

 

 

  สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการ
ติดตามประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาล ดังนี้ 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะต้องดำเนินการการวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
       (๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  โดยเครื่องมือที่ ใช้ ในการติดตามและ

ประเมินผลในเชิงปริมาณ   
(๑.๑)  แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   (๑ .๒)  ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและ
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan :  Electronic Plan)     
  (๒)  การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality)  มีการวัดผลดังนี้   

(๒.๑)  แบบการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)        
(๒.๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการ

ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ   เพ่ือ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

(๒.๓)  การติดตามและประเมินผลโครงการตาม การเบิกจ่ายงบประมาณ  คงเหลือ  
และผลสำเร็จของโครงการ  โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดย
ผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือคณะกรรมการ  หรือ คณะทำงาน  กำหนดแบบและวิธีการ
ติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม 

(๒.๔)  การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม  โดยได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบล
บ้านปล้องในภาพรวม 

แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบล
บ้านปล้องในแต่ละยุทธศาสตร์ 

(แบบท่ี ๓/๒ และ ๓/๓  ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลง
แผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับหา
วิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของเทศบาล
ตำบลบ้านปล้อง (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ) 

 

            กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ
โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล  หรือ  คณะกรรมการ  หรือคณะทำงาน  กำหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 

 

1.4 เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
 
 



๘ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  
 

 

 

 
 1)  ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละส่วน/กอง 

มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน 
 2)  สามารถทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก 

มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3)  ทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน 
 4)  ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ 
 5)  สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการ กิจกรรมงานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการ 
 6)  นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุง แก้ไขและป้องกัน

ความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้ 
 7)  การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควร

จะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะ
แข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควร
สนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควร
ยกเลิกท้ิงเสีย  

 
 

  (1)  นายเทียน  ต๊ะอุด  สมาชิกสภาเทศบาล    กรรมการ 
  (2)  นายบุญชัย  ยั่วยวน  สมาชิกสภาเทศบาล            กรรมการ 
  (3)  นายยิว  กนกรังสรรค์     ผู้แทนประชาคม หมู่ที ่10        กรรมการ 
  (4)  นายเหมือน  สายศักดิ์  ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ 4   กรรมการ 
  (5)  ครู ร.ร.บ้านปล้องใต้                       ผู้แทนภาคราชการ  กรรมการ 
  (6)  ผู้จัดการ ธ.ก.ส. สาขาปลอ้ง              ผู้แทนภาครัฐวสิาหกิจ  กรรมการ 
  (7)  นางรัชนีกร    โกสา           รองปลัดเทศบาล   กรรมการ 
  (8)  นายศักดิส์ิทธิ์          ไม้ยาง  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ           กรรมการ 
  (9)  นายสุบิน  เรือนมูล  ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ 7ที่ 3  กรรมการ 
  (10)นายอินปั๋น  ดุเหว่า  ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ 3หมู่ที่ 11 กรรมการ 
 

1.5 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
 
 



 

 
          ส่วนที ่ ๒    

    การติดตามและประเมินผล     



๙ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
 

 

  
 
 
 

แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุง่หมาย และแนวทางการพัฒนา 
 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ 29 (3) และข้อ 30 (5) ของระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2561 ให้ดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั้น จะต้องติดตามและประเมินผล
การดำเนินงานตามแผนว่า  มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคม
และชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 
   

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน  

 
วิสัยทัศน์ประเทศไทย 

“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง    
๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
  

แผนยุทธศาสตร์ 

1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580) 

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล 

2.1 สรุปผลการตดิตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 



๑๐ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
 

 

    

  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ  โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้กำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการสำคัญที่ต้องดาเนินการให้เห็นผล
เป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยัง
ได้กำหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน  เพ่ือกำกับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมี
ทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย  

   วิสัยทัศน์ 
  แผนพัฒนาฉบับที่ 12 ยังคงต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 11 แผนฉบับที่ 12 ให้
ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่
ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะ
ยาว “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ตามกรอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  
๑. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๒. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  
๓. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
๔. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๕. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน  
๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล 

ในสังคมไทย  
  ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
  ๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
  ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
  ๑๐. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  
 
 

   ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดเหนือตอนบน 2  
วิสัยทัศน์ 

“ประตูการค้าสู่สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สินค้าเกษตรปลอดภัย ประชาชนร่วมใจอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ” 
-กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 : จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน) 

ทิศทางการพัฒนา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่ออนุภาค
ลุ่มน้ำโขงและเตรียมพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอาเซียน 

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

3. แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 



๑๑ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  การสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
วัฒนธรรมและสุขภาพ เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและ
พลังงานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

วิสัยทัศน์จังหวัดเชียงราย 
“เมืองแห่งการค้าการลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยว 
รุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรมล้านนา นำพาประชาอยู่เย็นเป็นสุข” 

            ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2561-2564 

1.การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การ
ท่องเที่ยวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ ASEAN+6 และกลุ่มประเทศ GMS 

2.การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ มาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 3.การดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศและเชิงคุณภาพ 
 4.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 5.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
 6.การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 

 กรอบยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2561-2564 
  วิสัยทัศน์ 

“ยึดหลักธรรมาภิบาล ทำงานแบบมีส่วนร่วม ศูนย์รวมเศรษฐกิจการค้า พัฒนาคุณภาพชีวิต  

ประชาชนมีความสุข” 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  

                   กลุ่มอาเซียน+6และGMS 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
 
 
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 



๑๒ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
 

 

 
 
 

 
 
 

 วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  [VISION] 
“ ประชาชนมีส่วนร่วมการพัฒนา ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ ควบคู่การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล” 
 
 
 
  ๑.  พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และบริการสาธารณะ ให้สะดวก ปลอดภัย และเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
  ๒.  กระจายโอกาสทางการศึกษา 
  ๓.  แก้ไขปัญหาความยากจน ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนากลุ่มอาชีพ กระจายรายได้สู่ชุมชน 
และแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร สร้างแหล่งงาน 
  ๔.  ส่งเสริมโครงสร้างทางสังคม พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ คุณธรรม และสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
  ๕.  การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม 
  ๖. ส่งเสริมและสนับสนุนงานสาธารณสุขของชุมชน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

  7. ส่งเสริมแนวทางการบริหารจัดการที่ดีให้มีประสิทธิภาพ 
 
 

 
  ๑. มีการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
  ๒. มีการดูแลสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง 
  ๓. ให้บริการด้านสาธารณะสุขครบวงจร 
  4. ดูแลสิ่งแวดล้อมท่ีที่กฎหมายกำหนด 
  5. จัดระเบียบชุมชนตามผังเมือง 
  6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานครอบคลุม 
  7. ส่งเสริมการท่องเที่ยว กีฬา 
  8. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
  9. บริหารจัดการด้วยความรวดเร็ว 
 
 
 
 
 
 

5.1 วิสัยทัศน์การพัฒนา 

5.2 พันธกิจ 

5.3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

5. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 



๑๓ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
 

 

 
 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
 เทศบาลตำบลบ้านปล้อง กำหนด ไว้ทั้งหมด   6   ยุทธศาสตร์   ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  1   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และการบริการสาธารณสุข 
  1.1 แผนงานสาธารณสุข 

1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
   1.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   1.4 แผนงานงบกลาง 
 แนวทางการพัฒนาที่   
    1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
 2. การส่งเสริมการสร้างสุขภาวะ และการเข้าถึงบริการสาธารณสุข 

       
 ยุทธศาสตร์ที่  2   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
2.2 แผนงานการพาณิชย์ (ประปา) 
2.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

 แนวทางการพัฒนาที่   
 1. การก่อสร้าง / ปรับปรุง สภาพถนนและทางระบายน้ำ 
 2. การก่อสร้าง / ปรับปรุงแหล่งน้ำ และระบบประปาเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
   3. การก่อสร้าง / ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานอื่นๆ และการบูรณาการการพัฒนา 

 
 ยุทธศาสตร์ที่  3   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจในชุมชน 

3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
3.2 แผนงานการเกษตร 

 แนวทางการพัฒนาที่   
    1. การส่งเสริมอาชีพหลักและอาชีพเสริมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

2. การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสินค้าเกษตร และสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและ 
ท้องถิ่น( OTOP) 

  
 ยุทธศาสตร์ที่  4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และการนันทนาการ 
  4.1 แผนงานการศึกษา 
  4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
  4.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

แนวทางการพัฒนาที่   
   1. การส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา  และตามอัธยาศัย 

   2. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น  และนันทนาการ ของคนในชุมชน 
 

 

5.4 แนวทางการพัฒนา 



๑๔ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่  5   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล 
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
5.2 แผนงานงบกลาง  

แนวทางการพัฒนาที่   
 1. การเสริมสร้างประสิทธิภาพและการสร้างจิตสำนึกเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของ

บุคลากร และองค์กร 
 2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
 

ยุทธศาสตร์ที่  6   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และความ 
  ม่ันคงของประชาชน 
   6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป   

6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
6.3 แผนงานการเกษตร 

 แนวทางการพัฒนาที่   
    1. การปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ 

  การบริหารจัดการปัญหาขยะในชุมชน 
2. การพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังสาธารณะภัย และป้องกันภัยในชุมชน 
3. การแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 
 
      

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านสังคม และการบริการสาธารณสุข 

   1. มีการดูแลสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง 
   2. ให้บริการด้านสาธารณสุขสุขครบวงจร 

   3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บ  และดำเนินการให้ 
      ประชาชนมีสวัสดิการทางสังคมอย่างมีคุณภาพและท่ัวถึง 
 
  ยุทธศาสตร์ที่  2   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. จัดการด้านการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำให้มีความสะดวก  รวดเร็ว    
     ตลอดจนจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐาน  บริการสาธารณะ  และแหล่งน้ำ  ให้มี  
    คุณภาพและเพียงพอ 
   ๒. จัดระเบียบชุมชนตามผังเมือง 
   ๓. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุม 
 
  ยุทธศาสตร์ที่  3   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจในชุมชน 
   1. การส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้แก่ประชาชน 
   2. ประชาชนประกอบอาชีพหลัก  และอาชีพเสริม  เพิ่มคุณภาพชีวิตในครัวเรือน   
       ทั้งทางด้านการเกษตร  การค้าขาย  และการลงทุนต่างๆ 
 

5.5 เป้าประสงค์ 



๑๕ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
 

 

 ยุทธศาสตร์ที่  4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
 ท้องถิ่นและการนันทนาการ 
   1. ยกระดับการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
   2. ประชาชนให้ความสำคัญกับศาสนา  สืบสานวัฒนธรรม  ประเพณีอันดีงาม 
   3. จัดการด้านการศึกษาแก่ประชาชนทุกระดับอย่างมีคุณภาพ  รวมทั้งปลูกฝังให้ 
      ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญา  
     ท้องถิ่น   
 
  ยุทธศาสตร์ที่  5   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล 
   1. ประชาชนได้รับการดูแลตามนโยบายของรัฐ 
   2. จัดระบบบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี  และ 
  มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 
  ยุทธศาสตร์ที่  6   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ 
 ความม่ันคงของประชาชน 
   1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   2. การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  รวมทั้ง 
  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 
 
 
 
 เทศบาลตำบลปล้องได้กำหนดยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ โดยมีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
 
 ยุทธศาสตร์ที่  1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และการบริการสาธารณสุข 
 ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจในชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ที่  4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 

  ท้องถิ่นและการนันทนาการ 
ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่  6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ  
                    ความมั่นคงของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 



๑๖ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาด้านสังคม และการบริการสาธารณสุข 
1.1 แผนงานสาธารณสุข     

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

(บาท) ที่เบิกจ่าย     
1 โครงการจดัอบรม/ประชุมประชาชน 10,000 1,290 ดำเนินการแล้วเสร็จ   

  ในเขตเทศบาลด้านสุขภาพ   
 

    

  สิ่งแวดล้อม  งาน สคบ.ฯลฯ         

2 โครงการป้องกันโรคที่เกิดจากสัตวแ์ละแมลง 10,000 - ไม่เบิกจา่ยงบประมาณ  
3 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องอาหาร

ปลอดภัยสูสุ่ขภาพด ี
10,000 9,970 ดำเนินการแล้วเสร็จ  

4 โครงการจดัซื้อวัสดุวิทยาศาสตรห์รือ
การแพทย์ 

88,000 38,088.45 ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณ  
      100,000 บาท 
โอนลด 12,000 บาท 

5 อุดหนุนศูนย์ส่งเสรมิสาธารณสุข 45,000  - ไม่เบิกจา่ยงบประมาณ  

  ประจำหมู่บ้าน  (อสม.)   
 

   

  หมู่ที ่ 3,4,5,7,10 และหมู่ที่  11        

6 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับการ 120,000 120,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ   

  
ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 

        

           

 รวม 283,000 169,348.45   
 

    
1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป     

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

(บาท) ที่เบิกจ่าย     
1 โครงการสงเคราะห์และบรรเทาทุกข์ 5,000 5,000            ดำเนินการแล้วเสร็จ   

  ราษฎร         

 รวม 5,000 5,000   
 

1.3 แผนงานเคหะและชุมชน     

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

(บาท) ที่เบิกจ่าย     
1 โครงการบริหารจัดการขยะเทศบาลตำบล

บ้านปล้อง 
20,000  - ไม่เบิกจา่ยงบประมาณ 

  
  

 
       

           

 รวม 20,000 0   
     



๑๗ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
 

 

 
1.4 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

(บาท) ที่เบิกจ่าย     

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 7,173,600 6,570,400 ดำเนินการแล้วเสร็จ   
           

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,256,000 1,784,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ   

            

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 174,000 156,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ   

            

4 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 100,000 
            

100,000  ดำเนินการแล้วเสร็จ   

           

            

5 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 40,000  - ไม่เบิกจา่ยงบประมาณ   
            

 รวม 9,743,600 8,610,400   
 
ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

(บาท) ที่เบิกจ่าย     
1 โครงการก่อสร้างอาคารสระวา่ยน้ำ 

คสล. ชั้นเดียว 
3,000,000  - กันเงิน งบประมาณ 

2,500,000 บาท 
โอนเพิ่ม 400,000 บาท 

  
 

        

2 โครงการต่อเติมอาคารโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลบา้นปล้อง 

0 - โอนลด งบประมาณ 
1,096,000 บาท 
โอนลด  
1,096,000 บาท 

3 โครงการวางท่อสง่นำ้เข้าบ่อเก็บน้ำดบิ 90,000 89,500 ดำเนินการแลว้เสร็จ  

  ผลิตนำ้ประปา หมู่ที่ 10       

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำก่ออิฐฉาบ
ปูนรูปตัวยู บริเวณซอยเทศบาล 32  
หมู่ที่ 11 

70,000 69,000 ดำเนินการแลว้เสร็จ โอนตัง้จ่ายรายการใหม่ 
70,000 บาท 

           

           

 



๑๘ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
 

 

 
 
     

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

(บาท) ที่เบิกจ่าย     
5 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก 

คอนกรีต ซอย 7 หมู่ที่ 5 
470,000 469,000 ดำเนินการแลว้เสร็จ 

 

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. 
พร้อมฝาปิด ซอย 1 หมู่ที่ 10 

127,000 121,617.56 ดำเนินการแลว้เสร็จ เงินสะสม 

7 โครงการวางท่อ คสล.ซอย 12 หมู่ที่ 7 140,000 130,000 ดำเนินการแลว้เสร็จ เงินสะสม 

8  โครงการปรับปรุงวางท่อสายประธานและ
ท่อซอยระบบนำ้ประปา จำนวน 2 จุด 

293,000 - ยังไม่ได้ก่อหนี ้ เงินสะสม 

9 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 3 (บริเวณบ้านนาง
ลำดวน ประจนัต๊ะ) 

170,000 169,000 ดำเนินการแลว้เสร็จ เงินสะสม 

10 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก  
หมู่ที่ 3 (ทางไปตำบลหนองแรด) 

210,000 209,000 ดำเนินการแลว้เสร็จ เงินสะสม 

11 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ทางไปบ่อขยะเทศบาล 
ตำบลบ้านปล้อง 

2,780,000 - ยังไม่ได้ก่อหนี ้ เงินสะสม 

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชือ่มต่อซอย
เทศบาล 32 หมู่ที่ 11 (บริเวณบ้าน 
นายเชน โชคลาภ) 

370,000 365,000 ดำเนินการแลว้เสร็จ เงินสะสม 

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชือ่มซอย
เทศบาล 14 หมู่ที่ 11 (บริเวณบ้าน 
นายภราดร สวุพงษ์) 

350,000 316,000 ดำเนินการแลว้เสร็จ เงินสะสม 

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชือ่มซอย
เทศบาล 32 หมู่ที่ 11 (บริเวณบ้านนาย
บุญช่วย พรมรัต) 

85,000 84,000 ดำเนินการแลว้เสร็จ เงินสะสม 

15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำก่ออิฐฉาบปูน
รูปตัวยู บรเิวณซอยเทศบาล 27 หมู่ที่ 4 

166,000  - ก่อหนี้ผูกพัน เงินสะสม 

 16 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำก่ออิฐฉาบปูน
รูปตัวยูบริเวณซอยเทศบาล 39 หมู่ที่ 7 

 75,000 74,000 ดำเนินการแลว้เสร็จ เงินสะสม 

 17 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำก่ออิฐฉาบปูนรูป
ตัวยูบริเวณซอยเทศบาล 5 หมู่ท่ี 5 

 302,000  - ก่อหนี้ผูกพัน เงินสะสม 

18 โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. 
บริเวณซอยเทศบาล 37 หมู่ท่ี 7 

247,000  - ก่อหนี้ผูกพัน เงินสะสม 

19 โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. 
บริเวณซอยเทศบาล 16 หมู่ท่ี 7 

175,000  - ก่อหนี้ผูกพัน เงินสะสม 

20 โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. บริเวณซอย
เทศบาล 57 หมู่ท่ี 4 

130,000 129,000 ดำเนินการแลว้เสร็จ เงินสะสม 

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมซอยเทศบาล 
13 หมู่ท่ี 7 

158,000  - ก่อหนี้ผูกพัน เงินสะสม 



๑๙ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
 

 

 
 
      

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

(บาท) ที่เบิกจ่าย     
22 โครงการปรับปรุงผิวถนนพาราแอสฟัลท์ 

ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 6 หมู่ที่ 11 
2,960,000     2,800,000                    ดำเนินการแล้วเสร็จ เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ 

23 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 
12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

7,971,000  6,120,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

24 ค่าชดเชยผลอาสนิ เงินชดเชยคา่งาน
ก่อสร้างตามสัญญาแบบปรบัปราคาได้ 
(ค่า k) 

20,000 - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ 
 

 รวม 20,359,000 11,145,117.56   
 

2.2 แผนงานเคหะและชุมชน     

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

(บาท) ที่เบิกจ่าย     
1 ค่าจ้างเหมาแรงงานหรือเครื่อง 

จักรกลในการดำเนินการตา่ง ๆ 
93,700       84,900                    ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณ  

80,000 บาท 
โอนเพิ่ม 13,700บาท 

2 ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าถนนสายไปบ่อขยะ 2,000  - ไม่เบิกจา่ยงบประมาณ   
3 ปรับปรุงสภาพไฟฟ้าสาธารณะ 10,000 4,238 ดำเนินการแล้วเสร็จ  
4 จ้างเหมาขุดบ่อ  ปรับเกรด 

ฝังกลบขยะและถมดินทับบ่อขยะ 
50,000  15,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

 
  

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม
สภาเทศบาล อาคารสำนักงาน เทศบาล
ตำบลบ้านปล้อง 

100,000 - กันเงิน  

6 โครงการบริหารจัดการขยะเทศบาล
ตำบลบ้านปล้อง 

20,000 - ไม่เบิกจา่ยงบประมาณ  

 รวม 275,700 104,138   
 

 

2.3 แผนงานงบกลาง     

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

(บาท) ที่เบิกจ่าย     

1 เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจา่ย 977,392 977,392 ดำเนินการแลว้เสร็จ   
  เฉพาะการประปา         

 รวม 977,392 977,392  
 



๒๐ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในชุมชน 

3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน     

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

(บาท) ทีเ่บิกจ่าย     
1 โครงการฝึกอบรมในการให้ความรู้

ทักษะและพฒันาศักยภาพกลุ่ม 
100,000 85,614 ดำเนินการแลว้เสร็จ   

  องค์กรชุมชน         
2 โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุการใช้ 

ระบบสหกรณ์ในชุมชน 
5,000 - ไม่เบิกจ่าย

งบประมาณ  

 รวม 105,000 85,614  
 

 
ยทุธศาสตร์ที่ 4 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนนัทนาการ 

4.1 แผนงานการศึกษา  

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

(บาท) ที่เบิกจ่าย     

1 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 50,000 20,530 ดำเนินการแลว้เสร็จ  

 กองการศึกษา        

2 ค่าจ้างเหมาบริการครูผูส้อน 1,105,200 1,088,900 ดำเนินการแลว้เสร็จ   

 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล         

 บ้านปล้อง         

3 ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทักษะทางการศึกษา 15,000  - ไม่เบิกจา่ยงบประมาณ งบประมาณ 
40,000 บาท 
โอนลด 
25,000 บาท 

4 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวนัเด็กแห่งชาต ิ
  

60,000   53,880                   ดำเนินการแลว้เสร็จ 
  

5 ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา 
 
  

30,000  - ไม่เบิกจา่ยงบประมาณ 
 

6 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการ 
บริหารสถานศึกษา  โรงเรียน 
อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
(ค่าเครื่องแบบนักเรียน) 
  

37,200 
  
  
  

35,820 
  

ดำเนินการแลว้เสร็จ 
  
  
  

งบประมาณ 
24,600 บาท 

โอนเพิ่ม 
12,600 บาท 
  

7 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการ 
บริหารสถานศึกษา  โรงเรียน 
อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  

43,660 
  
  
  

      29,144                
  

ดำเนินการแลว้เสร็จ 
  
  
  

งบประมาณ 
35,260 บาท 

โอนเพิ่ม 
8,400 บาท 

  

 
 
 



๒๑ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
 

 

ที ่ โครงการ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

8 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการ 23,225   21,870                   ดำเนินการแลว้เสร็จ งบประมาณ  

 บริหารสถานศึกษา  โรงเรียน      16,400 บาท 

 อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านปล้อง      โอนเพิ่ม  

 ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน       6,825 บาท 

9 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการ 172,650   128,350                  ดำเนินการแลว้เสร็จ งบประมาณ  

 บริหารสถานศึกษา  โรงเรียน     139,400  

 อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านปล้อง      บาท โอนเพิ่ม 

 ค่าจัดการเรียนการสอน  (รายหัว)        33,250 บาท 

10 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการ 100,000  100,000 ดำเนินการแลว้เสร็จ   
  บริหารสถานศึกษา  โรงเรียน        
  อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านปล้อง        

  
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุง
ห้องสมุด         

๑๑ โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการ ๙,000 - ไม่เบิกจ่าย  
 บริหารสถานศึกษา  โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตำบลบา้นปล้องค่าใชจ้า่ยใน
การพัฒนาข้าราชการครู   

งบประมาณ 

 
12 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการ ๕0,000 ๕0,000 ดำเนินการแลว้เสร็จ   
  บริหารสถานศึกษา โรงเรียนอนบุาล 

เทศบาลตำบลบา้นปล้องค่าใชจ้า่ยใน
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

       
  

        
 
โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการ 
บริหารสถานศึกษา โรงเรียน 
อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนอนุบาล 

   
  

13  ๗,๒๐๐  ๗,๒๐๐  ดำเนินการแลว้เสร็จ   
  

 
      

         
          

14 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการ 
บริหารสถานศึกษา  โรงเรียน 
อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
ค่าหนังสือเรียน 

38,275 ๒๒,๒๗๐ ดำเนินการแลว้เสร็จ งบประมาณ 
16,400 บาท 

โอนเพิ่ม  
๒๑,๘๗๕ บาท 

 
  

       
       
 

   
15 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหาร 

สถานศึกษา โรงเรีนอนุบาลเทศบาล
ตำบลบ้านปล้อง ค่าใช้จา่ยในการ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
 

20,000 20,000 ดำเนินการแลว้เสร็จ 

 



๒๒ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
 

 

ที ่ โครงการ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

16 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหาร 
สถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลบ้านปล้อง ค่าอาหารกลางวัน
สำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนอนบุาล
เทศบาลตำบลบา้นปล้อง 

328,000 398,000 ดำเนินการแลว้เสร็จ งบประมาณ 
328,000 

บาท 
โอนเพิ่ม  

70,000 บาท 
 

 
17 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหาร 

สถานศึกษา โรงเรียน อนุบาลเทศบาล
ตำบลบ้านปล้อง ค่าใช้จา่ยโครงการ
แข่งขันกีฬาโรงเรียนอนบุาลเทศบาล
ตำบลบ้านปล้อง 

10,000 10,000 ดำเนินการแลว้เสร็จ  

18 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลบ้านปล้อง ค่าใช้จา่ยตามโครงการ
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

15,000 15,000 ดำเนินการแลว้เสร็จ  

๑๙ โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการ ๑,000 - ไม่เบิกจ่าย  
 บริหารสถานศึกษา โรงเรียนอนบุาล   งบประมาณ  
 เทศบาลตำบลบา้นปล้อง โครงการ     
 จัดกิจกรรมการจัดมุมประสบการณ์     

๒๐ โครงการจดักิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ 10,000 10,000 ดำเนินการแลว้เสร็จ  
 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล     
 ตำบลบ้านปล้อง     

 
โครงการจดักิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ เช่น 
วันพ่อ วันแม่ ฯลฯ     

๒๑ โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการ ๒,๐๐๐ - ไม่เบิกจ่าย  
 บริหารสถานศึกษา  โรงเรียน   งบประมาณ  
 อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านปล้อง     
 โครงการจัดบอร์ดและสื่อตา่ง ๆ     

 
 เพื่อส่งเสรมิการเรียนรู้เด็ก 
     

๒๒ โครงการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก ๓,๐๐๐ - ไม่เบิกจ่าย  
 อนุบาล  โรงเรียนอนุบาล   งบประมาณ  
 เทศบาลตำบลบา้นปล้อง     

 

กิจกรรมดนตรีพื้นเมือง  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
     

๒๓ โครงการจบหลักสูตรโรงเรียน ๕,๐๐๐ - ไม่เบิกจ่าย  
 อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านปล้อง   งบประมาณ  

 
โครงการจบหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลฯ 
     



๒๓ 
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ที ่ โครงการ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

๒๔ โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการ ๒,๐๐๐ - ไม่เบิกจ่าย  
 บริหารสถานศึกษา  โรงเรียน   งบประมาณ  
 อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านปล้อง     

 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการผลิตสื่อ
การเรียนการสอนจากวัสดทุ้องถิ่น     

๒๕ โครงการปรับปรุงภูมทิัศน ์ ๕๐,๐๐๐ - ไม่เบิกจ่าย  
 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้าน

ปล้อง 
  งบประมาณ  

๒๖ โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการ ๕๙,๕๐๐ ๕๙,๕๐๐ ดำเนินการแลว้เสร็จ  
 บริหารสถานศึกษา       
 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)     
 ค่าจัดการเรียนการสอน  (รายหวั)     

๒๗ โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการ ๘,๐๐๐ - ไม่เบิกจ่าย  
 บริหารสถานศึกษา     งบประมาณ  
 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)     
 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก     
 /ผู้ดูแลเด็ก  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     

๒๘ โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการ ๑95,6๐๐ ๑9๕,๖๐๐ ดำเนินการแลว้เสร็จ งบประมาณ 
 บริหารสถานศึกษา      ๑๗๑,๕๐๐ 
 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

ค่าอาหารกลางวนั 
   บาท       

โอนเพิ่ม 
     ๒๔,๑๐๐ 

บาท 
๒๙ โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ดำเนินการแลว้เสร็จ  

 บริหารสถานศึกษา (ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก)     

 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด
กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ     

 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     
 เช่น  วันพ่อ  วนัแม่ วันมาฆบชูา ฯลฯ     

๓๐ โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการ ๒,๐๐๐ - ไม่เบิกจ่าย  
 บริหารสถานศึกษา     งบประมาณ  
 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)     
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดบอร์ด     

 
และสื่อต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ     

๓๑ โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบรหิาร
สถานศึกษา  (ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก) 

๑,๐๐๐ - ไม่เบิกจ่าย
งบประมาณ 

 

 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด
กิจกรรมการจัดมุมประสบการณ์ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 

    



๒๔ 
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ที ่ โครงการ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

๓๒ ค่าพาหนะนำส่งเด็กไปสถาน ๓๕๐ - ไม่เบิกจ่าย  
 พยาบาลสำหรับเด็กเล็กของ   งบประมาณ  
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ     

๓๓ ค่าอาหารเสริม (นม) ของศูนย์พฒันา ๖๗,๐๖๗.๐๐ ๖๖,๙๕๐.๐๒ ดำเนินการแลว้เสร็จ  
 เด็กเล็กเทศบาลตำบลบา้นปล้อง     

๓๔ ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียน 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้าน 
ปล้อง 

๑98,400.00 ๑๖๓,๒๓๕.๒๘ ดำเนินการแลว้เสร็จ งบประมาณ 
๑๕๗,๑๒๘
บาท โอนเพิ่ม 

     ๔๑,๒๗๒ 
บาท 

๓๕ ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียน ๑๗๘,๒๐๖.00 ๑๓๙,๘๑๗.๒๖ ดำเนินการแลว้เสร็จ  
 โรงเรียนบ้านปล้องใต้     

๓๖ ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียน ๑๙๙,๒๘๔.00 ๑๖๐,๔๖๖.๗๖ ดำเนินการแลว้เสร็จ  
 โรงเรียนบ้านปล้องตลาด     

๓๗ 
 
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคาร 

 
๑๕๐,๐๐๐.00 

 
๑๔๙,๕00.00 

 
ดำเนินการแลว้เสร็จ  

 เรียน     
๓๘ อุดหนุนโครงการอาหารกลางวนัสำหรับ ๔๑๖,000.00 ๓๙๘,0๔0.00 ดำเนินการแลว้เสร็จ  

 นักเรียนให้แก่โรงเรียนบ้านปล้องตลาด     
๓๙ อุดหนุนโครงการอาหารกลางวนัสำหรับ ๓๗๒,๐๐๐.00 ๓๔๕,๒00.00 ดำเนินการแลว้เสร็จ  

 นักเรียนให้แก่โรงเรียนบ้านปล้องใต้     
๔๐ โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษาสงักัด 
64,680.00 ๔๙,๗๔๐.00 ดำเนินการแลว้เสร็จ โอนเพิ่ม 

๑๐๐,๐๐๐  
 เทศบาลตำบลบา้นปล้อง    บาท 
     โอนลด 
     ๓๕,๓๒๐ 

บาท 
๔๑ โครงการอบรมพัฒนาความรู้ครโูรงเรียน 31,220.00 ๓๑,๒๒๐.00 ดำเนินการแลว้เสร็จ โอนเพิ่ม 

 อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านปล้อง    
๓๑,๒๒๐ 

บาท 
รวม 4,135,717.00 ๓,772,23๓.32 

 
 
 
 
  
 
 
 



๒๕ 
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๔.2 แผนงานงบกลาง 
 

 
4.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

1 โครงการจัดงานพิธีและรัฐพิธีต่างๆ 30,000.00 3,047.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ  
2 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเทิง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการจัด
งานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี 

15,000.00 15,000.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ  

3 โครงการจัดงานประเพณี อำเภอ
และจังหวัด 

25,000.00 25,000.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ  

รวม 70,000.00 43,047.00   
 

4.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

1 โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาและ
การออกกำลังกาย 

70,000.00 40,388.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ  

2 วัสดุกีฬา อุปกรณ์ด้านกีฬาและ
การออกกำลังกายต่างๆ จัดซื้อ
เครื่องออกกำลังกาย 

20,000.00 - ไม่เบิกจ่าย
งบประมาณ 

 

3 โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง 

0 - โอนลด โอนลด 
30,000 บาท 

4 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 5,000.00 - ไม่เบิกจ่าย
งบประมาณ 

 

5 โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน
พรรษา 

30,000.00 29,395.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ  

6 โครงการส่งเสริมด้านพระพุทธ 
ศาสนาของเทศบาลตำบลบ้านปลอ้ง 

5,000.00 - ไม่เบิกจ่าย
งบประมาณ 

 

7 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาล
ตำบลปล้อง เพ่ือดำเนินการตาม
โครงการต๋ามฮีต โตยฮอย ย้อน
รอย อ่างขุนปล้อง 

20,000.00 20,000.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ  

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

1 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา ๓01,000.00 171,500.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ  
รวม 301,000.00 171,500.00 



๒๖ 
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ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

8 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาล
ตำบลปล้อง โครงการอบรม
ประชาชนโดยใช้หลัก
พระพุทธศาสนาในการดำรงชีวิว 

5,000.00 - ไม่เบิกจ่าย
งบประมาณ 

 

9 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาล
ตำบลปล้อง โครงการงานประเพณี
สรงน้ำพระธาตุจอมทอง 

7,000.00 7,000.00 ดำเนินการแลว้เสร็จ  

10 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาล
ตำบลปล้อง โครงการประเพณีสรง
น้ำพระสงฆ์ 

2,000.00 - ไม่เบิกจ่าย
งบประมาณ 

 

11 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาล
ตำบลปล้อง โครงการบรรพชาภาค
ฤดูร้อน 

30,000.00 - ไม่เบิกจ่าย
งบประมาณ 

 

12 อุดหนุนโรงเรียนบ้านปล้องใต้ 
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อม
ความสัมพนัธ์โรงเรียนบ้านปล้องใต้ 
และศูนย์เครือข่าย การศึกษา
ตำบลบ้านหนองแรด 

70,000.00 70,000.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ  

รวม 264,000.00 166,783.00   
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

1 เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนสำหรับ
พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณี
พิเศษ (สำนักปลัด) 

281,000.00 - กันเงิน งบประมาณ 
81,635 บาท

โอนเพิ่ม 
199,365 บาท 

2 โครองการจดัฝึกอบรมและทัศนะ
ศึกษาดูงาน 

100,000.00 - ไม่เบิกจ่าย
งบประมาณ 

งบประมาณ 
200,000 บาท

โอนลด 
100,000 บาท 

3 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 200,000.00 - ไม่เบิกจ่าย
งบประมาณ 

 

4 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาลลูกจ้างประจำ 
พนักงานจ้าง ฯลฯ 

30,000.00 13,140.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ  



๒๗ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
 

 

 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

5 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ.2540 

20,000.00 14,400.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ  

6 อุดหนุนงบประมาณในการดำเนนิ
กิจกรรม ให้แก่ที่ทำการปกครอง 
อำเภอเทิง โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการหมู่บ้าน ฯลฯ 

5,000.00 5,000.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ  

7 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี 
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
โครงการเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 
ประจำปี พ.ศ.2562 

5,000.00 5,000.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ  

8 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี 
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โครงการ
วันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ.2562 

5,000.00 5,000.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ  

9 โครงการจัดทำการประเมินผลทาง
วิชาการ 

10,000.00 - ไม่เบิกจ่าย
งบประมาณ 

 

10 โครงการจัดเวทีประชุมประชาคม 10,000.00 2,084.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ  
11 เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนสำหรับ

พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณี
พิเศษ กองคลัง 

73,000.00 - กันเงิน งบประมาณ 
33,798 

บาทโอนเพิ่ม 
39,202 

บาท 
12 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล 10,000.00 - ไม่เบิกจ่าย

งบประมาณ 
 

13 โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 5,000.00 - ไม่เบิกจ่าย
งบประมาณ 

 

14 โครงการจัดทำแผนที่ แผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

20,000.00 - ไม่เบิกจ่าย
งบประมาณ 

 

15 โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล พนักงานจา้ง และ
ผู้นำชุมชนสำหรับการบริหารและการ
จัดหาพัสดุภายใต้ พ.ร.บ. จัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

12,000.00 - ไม่เบิกจ่าย
งบประมาณ 

 

รวม 786,000.00 44,624.00 
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          5.2 แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

1 โครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 10,000.00 - ไม่เบิกจ่าย
งบประมาณ 

 

2 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 10,000.00 360.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ  

3 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 

10,000.00 - ไมเ่บิกจ่าย
งบประมาณ 

 

4 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 10,000.00 1,440.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ  

5 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

10,000.00 - ไม่เบิกจ่าย
งบประมาณ 

 

รวม 50,000.00 1,800.00   

 
             ยทุธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพฒันาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  

และความมั่นคงของประชาชน 
               6.1 แผนงานการเกษตร 

 
 
 
 
 

                  
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

1 โครงการส่งเสริมอาชีพต่างๆให้แก่
เกษตรกร 

80,000.00 - ไม่เบิกจ่าย
งบประมาณ 

 

2 วัสดุการเกษตร 36,510.00 4,945.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณ 
100,000 
บาท โอนลด 

63,490 บาท 
3 โครงการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 
5,000.00 - ไม่เบิกจ่าย

งบประมาณ 
 

รวม 121,510.00 4,945.00 



๒๙ 
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           6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
              6.3 แผนงานงบกลาง 
 

 
 

 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

1 โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล 

10,000.00 7,600.00 ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

 

2 โครงการวัน อปพร. 10,000.00 - ไม่เบิกจ่าย
งบประมาณ 

 

3 โครงการอบรมใช้อุปกรณ์ดับเพลิง
ในหน่วยงานและปฏิบัติการ 
การแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น 

10,000.00 10,000.00 ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

 

4 โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันภัย
จากอุบัติเหตุจราจาในเขตเทศบาล
ตำบลบ้านปล้อง 

10,000.00 - ไม่เบิกจ่าย
งบประมาณ 

 

5 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสา
ธารณภัยในชุมชน 

10,000.00 10,000.00 ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

 

6 โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

200,000.00 189,200.00 ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

 

7 โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

5,000.00 2,240.00 ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

โอนเพิ่ม 
5,000 
บาท 

รวม 255,000.00 219,040.00 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 118,000.00 66,320.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณ
30,000
บาท โอน

เพ่ิม 
88,000 

บาท 
2 เงินสำรองจ่าย 300,000.00 87,060.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ  

รวม 418,000.00 153,380.00 
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6.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
6.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

      
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

1 อุดหนุนปกครองอำเภอเทิงในการ
ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอำเภอเทิง 

30,000.00 30,000.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ  

รวม 30,000.00 30,000.00 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ยาเสพติดและการรณรงค์ป้องกัน
ยาเสพติดในชุมชน 

10,000.00 - ไม่เบิกจ่าย
งบประมาณ 

 

2 โครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน 10,000.00 - ไม่เบิกจ่าย
งบประมาณ 

 

3 โครงการร้อยใจรักษ์ (การ
ประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริ) 

38,600.00 38,460.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ โอนเพิ่ม 
38,600 

บาท 
รวม 58,600.00 38,460.00 



๓๑ 
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สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2562 
โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562       

เทศบาลตำบลบ้านปล้อง   อำเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตร์แผนงาน 
จำนวน
โครงการ
ทั้งหมด 

จำนวน
โครงการที่
ดำเนินการ 

งบประมาณอนุมัติ 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 

ยุทธศาสตร์ที ่1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม และการบริการสาธารณสุข         
1.1  แผนงานสาธารณสุข 6.00 4.00 283,000.00 169,348.45 
1.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป 1.00 1.00 5,000.00 5,000.00 
1.3  แผนงานเคหะและชุมชน 1.00 0.00 20,000.00 0.00 
1.4  แผนงานงบกลาง 5.00 4.00 9,743,600.00 8,610,400.00 

รวม 13.00 9.00 10,051,600.00 8,784,748.45 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน         
2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 24.00 22.00 20,359,000.00 11,145,117.56 
2.2  แผนงานเคหะและชุมชน 6.00 4.00 275,700.00 104,138.00 

2.3  แผนงานงบกลาง 1.00 1.00 977,392.00 977,392.00 

รวม 31.00 27.00 21,612,092.00 12,226,647.56 
ยุทธศาสตร์ที ่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจในชุมชน 

  
  

  
  

3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2.00 1.00 105,000.00 85,614.00 

          

รวม 3.00 1.00 105,000.00 85,614.00 

     
 

 
  
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
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ยุทธศาสตร์แผนงาน 
จำนวน
โครงการ
ทั้งหมด 

จำนวน
โครงการที่
ดำเนินการ 

งบประมาณอนุมัติ 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 

ยุทธศาสตร์ที ่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิน่ และการนันทนาการ 

  

  

  

  

4.1  แผนงานการศึกษา 41.00 28.00 4,135,717.00 3,772,233.32 

4.2  แผนงานงบกลาง 1.00 1.00 301,000.00 171,500.00 

4.3  แผนงานบริหารงานทั่วไป 3.00 3.00 70,000.00 43,047.00 

4.4  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และ
นันทนาการ 

12.00 5.00 264,000.00 166,783.00 

รวม 67.00 37.00 4,770,717.00 4,153,563.32 

ยุทธศาสตร์ที ่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล 

  

  

  

  
5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 15.00 8.00 786,000.00 44,624.00 

5.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5.00 2.00 50,000.00 1,800.00 

รวม 20.00 10.00 836,000.00 46,424.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
ความม่ันคงของประชาชน 

  

      
6.1  แผนงานการเกษตร 3.00 1.00 121,510.00 4,945.00 

6.2 แผนงานงานการรักษาความสงบภายใน 7.00 5.00 255,000.00 219,040.00 

6.3  แผนงานงบกลาง 2.00 2.00 418,000.00 153,380.00 
6.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1.00 1.00 30,000.00 30,000.00 
6.5  แผงงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3.00 1.00 58,600.00 38,460.00 

รวม 16.00 10.00 883,110.00 448,825.00 
รวมทั้งสิน้ 150.00 94.00 38,258,519.00 25,745,822.33 
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ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
  =   โครงการที่ได้ดำเนินการ / โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2562 ทั้งหมด              150          โครงการ 
โครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ               84           โครงการ 
โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ    10          โครงการ 
โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ                       56           โครงการ 
ระดบัความสำเร็จ    คิดเป็นร้อยละ        62.97 % 

 
 ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงาน 

 1. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  เนื่องจากบางโครงการต้องใช้
งบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ 
 2. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานบางด้าน เช่น ด้านประปา  ด้านคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

3. การดำเนินกิจกรรมของเทศบาล มักประสบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน   และการจัดทำ 
รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ เพ่ือเตรียมแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการครั้งต่อไป 
   

   ข้อเสนอแนะ 
 1. นำโครงการที่เกินขีดความสามารถของเทศบาลไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการต่อไป 
 2. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานของเทศบาล  
 3. จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือทำการซักซ้อมทำความเข้าใจของกระบวนการทำงานร่วมกัน ระหว่าง
หน่วยงานและผู้นำชุมชน 
   

 
                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๓๔ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
 

 

 
 
 
 
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยดังนี้ 
    1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
    1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
    1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 
 (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
 (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
 (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
 (4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
 (5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
 (6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
 (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
 (8) แผนงาน 5 คะแนน 
 (9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
 คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ ประกอบด้วย 
    2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
    2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
    2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
    2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน 
    2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 
 (1) การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
 (2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
 (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน 
 (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
 (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12  5 คะแนน 
 (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 คะแนน 
 (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
 (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 5 คะแนน 
 (9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
  
 
 
  

2.2 แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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 (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
 (11) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน 
 (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
 คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 
3. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
     
   3.1  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประกอบด้วย 
 

ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 2๐   

๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20   

๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖0   

      ๓.๑  ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 10   

      ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10   
      ๓.๓  ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ๑๐   

      ๓.๔  วิสัยทัศน์ ๕   

      ๓.๕  กลยุทธ์ 5   
      3.6   เป้าประสงค์ของแตล่ะประเด็นยุทธศาสตร์ 5   
      3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5   
      3.8  แผนงาน 5   
      ๓.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5   

รวม ๑๐๐   

   
  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ในแต่ละประเด็นเป็นแนวทาง
เบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิน่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่ได้ 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้  ฯลฯ ด้าน
การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับ
จำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

 
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

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

(2) 
 

 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับ
ถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 
 

 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วม
คิด  ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ 
ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหา
สำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยง
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ
การบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

(3)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่ได้ 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ (ต่อ) 

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

(3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน 
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพ
และกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป 
เป็นต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผล
ต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา  

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น 
ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน
ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน)  
O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค)  

(3)  

3. ยุทธศาสตร์  
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยง
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่นและยุทธศาสตร์จังหวัดและเชื่อมโยงหลักประชารัฐ           
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

(10)  

3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนา
ภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  และ 
Thailand 4.0  

(10) 
 

 

3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัด เจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น   

(5) 
 
 

 

3.5 กลยุทธ์ 
  

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 
  

(5) 
 
 

 



๓๘ 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่ได้ 

3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุง่หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  
 

(5)  

3.7 จุดยืนทาง 
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์  

(5)  

3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนด
จุดมุ่ งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ งหรือแผนงานที่ เ กิดจาก
เป้ าประสงค์  ตั ว ช้ีวัดค่ าเป้ าหมาย กลยุทธ์  จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยง
ดังกล่าว 

(5) 
 
 
 

 

3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 
  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจงัหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จงัหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

รวม 100   

 
3.2  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐  
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐  
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐  
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐  
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐  
   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ  ๕  

   ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกบัโครงการ  ๕  

   ๕.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง 
งบประมาณได้ถูกต้อง  

๕  

    5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5  

   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

5  

   5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5  
   ๕.๗   โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด ๕  

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนน 



๓๙ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
 

 

ที่ได้ 
   5.8   โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสรา้งให้
ประเทศชาตมิั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 

๕  

   5.9   งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) ๕  
   ๕.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕  
   ๕.๑๑ มีการกำหนด ตัวช้ีวัด (KPI)  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ  

5  

   ๕.๑2 ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์   ๕  
รวม ๑๐๐  

 
 
  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ในแต่ละประเด็นเป็นแนวทาง
เบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.การสรุปสถานการณก์าร
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัย
และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ,  
ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 
 
 

 

2. การประเมนิผลการ 
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนท่ี
ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถ
ดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจ
หน้าท่ีที่ได้กำหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

 

3. การประเมินผลการ 
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสทิธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม 
งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ  ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ  มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุ ป ระส งค์ ห รื อ ไม่  ซึ่ ง เป็ น ไป ต ามห ลั กป ระสิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุปฏิบัติราชการ 

 
 

 
 
 
 



๔๐ 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

(ต่อ) ตามที่ ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถ
เทยีบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แผนงานและ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่ เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
มิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) 
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้อง
กับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

10  

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้
การพัฒนาบรรลุตามวิสั ยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 
 
 
 

 

5.2 กำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด
วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับความเป็ นมาของโครงการ 
สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  มีความเป็นไปได้ ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนำไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้ าห ม ายต้ อ ง ชั ด เจน   ส าม ารถระบุ จ ำน วน เท่ า ไร  
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  
พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจน
ว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลง
เมื่ อ ไร   ใค รคื อ ก ลุ่ ม เป้ าห ม าย ข อ งโค ร งก าร  ห าก
กลุ่ม เป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคื อ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ป ี

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3)การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5) 
 

 

 
 
 
 



๔๑ 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ ) มี ค วาม
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2 ) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึด
วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการ
พัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุด
พ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สู ง (2 ) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคม
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
(4)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) 
การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(5)  

5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือ
เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) 
เปลี่ยนจากการผลิตสนิค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่
การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วฒันธรรม ฯลฯ 

(5)  

5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลา
ของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือ
เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นท่ีเป็น
ปัจจบัุน 

(๕)  

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ความ ยากจน ห รื อก าร
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่ น ค ง  มั่ ง คั่ ง  ยั่ ง ยื น           
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการทีด่ำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้เป็นโครงการทีป่ระชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 
ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  
(3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความเหลี่อม
ล้ำในการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่ความยุติธรรม (Equity)  
(5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5)  

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ  

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคา
กลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคา
และตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  

(๕)  

5.11 มีการกำหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 

ม ีก า ร ก ำ ห น ด ด ัช น ี ชี ้ ว ั ด ผ ล ง า น  (Key Performance 
Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก
ประสิทธิผล  (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนด 
ร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่
ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(๕)  

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตาม
โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การ
ได้ผลหรือผลที่ เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง 
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของ
ความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็น
เหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕)  

รวม ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
            ส่วนที ่ 3    

       ผลการวิเคราะห์การติดตาม 

     และประเมินผล 
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ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เป็นดังนี้ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2๐ 16 80 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 18 90 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖0 52 86.67 
      ๓.๑  ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 10 8 80 
      ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 8 80 
      ๓.๓  ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ๑๐ 8 80 
      ๓.๔  วิสัยทัศน์ ๕ 5 100 

      ๓.๕  กลยุทธ์ 5 5 100 
      3.6   เป้าประสงค์ของแตล่ะประเด็นยุทธศาสตร ์ 5 5 100 
      3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 5 100 
      3.8  แผนงาน 5 4 80 
      ๓.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 4 80 

รวม ๑๐๐ 86 86 
 

๑. พบว่าประเด็น การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ได้คะแนนสูงสุด 90 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 90  ของคะแนน และคิดเป็นร้อยละ 20.93 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
  ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล  เพราะการวิเคราะห์สภาพองค์การ หรือหน่วยงานในปัจจุบัน เพ่ือ
ค้นหา จุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาสำคัญในการดำเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต การ
ดำเนินงานขององค์การหลักการสำคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะห์โดยการสำรวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน 
คือ สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก ดังนั้นการวิเคราะห์ SWOT จึงเรียกได้ว่าเป็น การวิเคราะห์ 
สภาพการณ์  (Situation Analysis) ซึ่ งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพ่ือให้รู้ตนเอง (รู้ เ รา) รู้จัก 
สภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทั้งภายนอกและ ภายใน
องค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กร ทั้งสิ่งที่ได้
เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินตามกลยุทธ์ขององค์กร
ระดับองค์กรที่เหมาะสมต่อไป ความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพ่ือการบรรลุในทางกลับกันอุปสรรคทาง
สภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์กร 
  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ในแต่ละประเด็นเป็น 
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
 
 

๓.๑  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 



๔๔ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/
การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 
3 

 
100 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับ
จำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

1 50 

 
(3)ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

(2) 2 100 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 2 100 

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

(2) 
 

2 100 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 
 

2 100 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

1 50 

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 1 50 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  
ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(3) 2 66.67 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  รวมถึงความเช่ือมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 
4 

 
80 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(3) 3 100 

 

 
. 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ (ต่อ) 

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

(3) 3 100 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(3) 3 100 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) 2 66.67 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
ในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วย
เทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-
Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน)  
O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 

(3) 3 100 

3. ยุทธศาสตร์  
3.1 ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 
8 

 
80 

3.2 ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด  

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่นและยุทธศาสตร์จังหวัดและเชื่อมโยงหลักประชารัฐ           
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

(10) 8 80 

3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนา
ภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 
 

8 80 

3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัด เจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่ เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น  

(5) 
 
 

5 100 

3.5 กลยุทธ์ 
  

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการ
ให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 
 
 

5 100 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

3.6 เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุง่หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  
 

(5) 5 100 

3.7 จุดยืนทาง 
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพ
ของพื้นทีจ่ริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์  

(5) 5 100 

3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนด
จุดมุ่ งหมายในเรื่ องใด เรื่ อ งหนึ่ งหรือแผนงานที่ เกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน 
นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 
 
 
 

4 80 

3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 
  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลติ/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนา
ภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 4 80 

รวม 100 100 86 86 
 

2. สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมดังต่อไปนี้ ได้คะแนนสูงสุด 100 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 100 ของคะแนน  และคิดเป็นร้อยละ 50 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด  
         2.1. ข้อมูลสภาพทั่วไป  และข้อมูลพ้ืนฐานของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง พบว่าประเด็นข้อมูลดังนี้ 
             2.1.1  ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิ  
                                            ประเทศ ลักษณะ ภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะ 
                                     ของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง  
                                     การเลือกตั้ง  ฯลฯ 
            2.1.2  ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม  
                                      ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ   
            2.1.3  ข้อมูลเกีย่วกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า  
                                      การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ    
            2.1.4  ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์  
                                         การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 
            2.1.5  ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี 
                                      และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ   
                                      และอ่ืนๆ  
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   2.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
         2.2.1  การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการ 
                                      บังคับใช้ สภาพการณ์ท่ีเกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
         2.2.2  การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน  
                                      อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม  
                                      ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 
        2.2.3  การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ  
                                   กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจ  
                                   และความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 
          2.2.4  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส 
                                   การพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อ  
                                   การดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน)  
                                   O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 
   2.3 ยุทธศาสตร์ 
         2.3.1 วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะ 
                                   เป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น 
                                   ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
         2.3.2  กลยุทธ์ แสดงใหเ้ห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ของ 
                                        องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลวุิสัยทัศน์ หรอืแสดงให้เห็นถึงความ 
                                        ชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวสิัยทัศน์นั้น 
         2.3.3  เปา้ประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะ 
                                        เกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 
         2.3.4  จุดยนืทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา  
                                       ท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุวิสยัทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพ 
                                       ของพ้ืนที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

 
 
 

 
ผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เป็นดังนี้ 

 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ 8 
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ 8 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ 8 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ 8 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ 55 
   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ  ๕ 5 
   ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ 5 
   ๕.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง 
งบประมาณได้ถูกต้อง  

๕ 5 

    5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 4 
   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

5 4 

   5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4 
   ๕.๗   โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด ๕ 5 
   5.8   โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสรา้งให้
ประเทศชาตมิั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 

๕ 4 

   5.9   งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) ๕ 4 
   ๕.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ 5 
   ๕.๑๑ มีการกำหนด ตัวช้ีวัด (KPI)  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ 
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ  

5 5 

   ๕.๑2 ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ 5 
รวม ๑๐๐ 87 

 

1. พบว่าประเด็น โครงการพัฒนา ได้คะแนนสูงสุด 55 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.67  ของ 
คะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ 63.22 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากความชัดเจนของชื่อโครงการมีกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง 
กับโครงการ  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  โครงการมี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  โครงการมีความสอดคล้อง
กับ Thailand 4.0 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  โครงการ
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ตัวชี้วัด 
(KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

๓.2  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 



๔๙ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

2. พบว่าประเด็น  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับโครงการ ได้คะแนนต่ำสุด 4 คะแนน ดังนี้ 
     2.1 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
  2.2 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
  2.3 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
  2.4  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลัก
ประชารัฐ 
  2.5 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
  คิดเป็นร้อยละ 7.27 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ  4.58 ของคะแนน
ในภาพรวมทั้งหมด 
  เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากงบประมาณ มีความสอดคล้อง มีการเพ่ิม – ลด ไม่คงที่ ไม่เป็นไป
ตามแผนที่วางไว้ ประกอบกับกลุ่มเป้าหมายมีความสนใจเพ่ิมขึ้น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มีราคาสูงข้ึน 
3. พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ   จากจำนวนโครงการทั้งหมด  ได้คะแนน  5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ
100 ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  และดำเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลบ้าน
ปล้องที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน   
4. พบว่ากำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด ได้คะแนน 5 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ100 ของคะแนนที่ มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

 
 
 
 
 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ 29 (3) และข้อ 30 (5) ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ให้ดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั้น จะต้องติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนว่า  มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน  
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา ความ
ต้องการของประชาคมและชุมชน 
 เทศบาลตำบลปล้องได้กำหนดยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ โดยมีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
 
  ยุทธศาสตร์ที่  1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และการบริการสาธารณสุข 
  ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจในชุมชน 
  ยุทธศาสตร์ที่  4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 

           ท้องถิ่นและการนันทนาการ 
          ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล 
 ยุทธศาสตร์ที่  6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ 
                     ความมั่นคงของประชาชน 

ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
  =   โครงการที่ได้ดำเนินการ / โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2563 ทั้งหมด              159          โครงการ 
โครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ                71           โครงการ 
โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ 12           โครงการ 
โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ                        76           โครงการ 
ระดับความสำเร็จ    คิดเป็นร้อยละ         52.20 % 

 
  รายละเอียดโครงการและงบประมาณที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตาม

บัญชีสรุปรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 
 
 
 
 

3.3. สรุปผลการตดิตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 



๕๑ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

บัญชีสรุปรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
แต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา 

โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ยุทธศาสตร์แผนงาน
จ านวนโครงการ

ท้ังหมด
จ านวนโครงการท่ี

ด าเนินการ
งบประมาณอนุมัติ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และการบริการสาธารณสุข
1.1  แผนงานสาธารณสุข 7.00                 4.00                 310,000.00            201,550.00
1.2  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1.00                 1.00 5,000.00                5,000.00

1.3  แผนงานงบกลาง 6.00                 5.00 9,617,870.00 9,018,070.00

รวม 14.00 10.00 9,932,870.00 9,224,620.00
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 24.00 22.00 10,998,000.00 3,718,812.75
2.2  แผนงานเคหะและชุมชน 5.00 4.00 352,000.00 285,460.05

รวม 29.00 26.00 11,350,000.00 4,004,272.80
ยุทธศาสตร์ท่ี  3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจในชุมชน

3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2.00 1.00 105,000.00 92,450.00

3.2 แผนงานการเกษตร 2.00 1.00 85,000.00 47,950.00

รวม 4.00 2.00 190,000.00 140,400.00

             บัญชีสรุปรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา

เทศบาลต าบลบ้านปล้อง   อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย
โครงการและงบประมาณท่ีด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



53

ยุทธศาสตร์แผนงาน
จ านวนโครงการ

ท้ังหมด
จ านวนโครงการท่ี

ด าเนินการ
งบประมาณอนุมัติ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ท่ี  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และการนันทนาการ

4.1  แผนงานการศึกษา 48.00 26.00 4,921,227.00 4,096,570.15

4.2  แผนงานกลาง 1.00 1.00 294,000.00 203,000.00

4.3  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 3.00 3.00 70,000.00 59,996.00

4.4 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ 14.00 4.00 284,000.00 172,481.00

รวม 66.00 34.00 5,569,227.00 4,532,047.15
ยุทธศาสตร์ท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมมาภิบาล
5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 16.00 3.00 530,981.00 65,360.00
5.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5.00 1.00 50,000.00 360.00
5.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1.00 0.00 23,490.00 0.00
5.4 แผนงานการศึกษา 1.00 0.00 9,554.00 0.00
5.5 แผนงานสาธารณสุข 1.00 0.00 34,295.00 0.00
5.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2.00 0.00 46,980.00 0.00
5.7 แผนงานงบกลาง 1.00 1.00 977,392.00 977,392.00

รวม 27.00 5.00 1,672,692.00 1,043,112.00



54

ยุทธศาสตร์แผนงาน
จ านวนโครงการ

ท้ังหมด
จ านวนโครงการท่ี

ด าเนินการ
งบประมาณอนุมัติ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และความม่ันคงของประชาชน
6.1  แผนงานการเกษตร 3.00 1.00 109,100.00 7,130.00
6.2 แผนงานงานการรักษาความสงบภายใน 8.00 4.00 105,000.00 71,085.00
6.3  แผนงานงบกลาง 2.00 1.00 330,000.00 35,168.00
6.4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1.00 0.00 30,000.00 0.00
6.5  แผงงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3.00 0.00 60,000.00 0.00
6.6 แผนงานเคหะชุมชน 2.00 0.00 70,000.00 0.00

รวม 19.00 6.00 704,100.00 113,383.00
รวมท้ังส้ิน 159.00 83.00 29,418,889.00 19,057,834.95



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข   ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม และการบริการสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ

(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ
1 โครงการจัดอบรม/ประชุมประชาชน 30,000.00              14,409.00                  ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี งบประมาณเดิม

ในเขตเทศบาลด้านสุขภาพ 10,0000 บาท
ส่ิงแวดล้อม  งานสคบ.ฯลฯ โอนเพ่ิม 20,000 บาท

2 โครงการป้องกันโรคท่ีเกิดจาก 10,000.00              - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี
สัตว์และแมลง

3 โครงการจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 21,000.00              6,000.00                     ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
(ซ้ือวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดเพ่ือป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า)

4 อุดหนุนศูนย์ส่งเสริมสาธารณสุข 45,000.00              - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี
ประจ าหมู่บ้าน  (อสม.)
หมู่ท่ี  3,4,5,7,10 และหมู่ท่ี  11

5 โครงการจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 79,000.00              61,141.00                  ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
(ค่าจัดซ้อวัคซีนป้องกัน ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่
สายพันธ์ุใหม่ น้ ายาพ่นยุง แมลงวัน แมลงต่าง ๆ
ทรายอะเบทและเคร่ืองมือทางการแพทย์อ่ืนๆ ฯลฯ

6 อุดหนุนส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย 5,000.00                - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี
โครงการผ่าตัดท าหมันสุนัขและแมว ฯ

โครงการท่ี
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โครงการและงบประมาณท่ีด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 
เทศบาลต าบลบ้านปล้อง   อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข   ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม และการบริการสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

7 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านส าหรับ 120,000.00            120,000.00                ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
การด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

รวม 310,000.00           201,550.00               

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข   ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม และการบริการสาธารณสุข
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

1 โครงการสงเคราะห์และบรรเทาทุกข์ 5,000.00                5,000.00                     ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
ราษฎร

รวม 5,000.00                5,000.00                    

โครงการท่ี

ท่ี โครงการ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข   ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม และการบริการสาธารณสุข
แผนงานงบกลาง

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

1 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 7,223,400.00         6,944,800.00             ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี

2 เบ้ียยังชีพคนพิการ 2,044,800.00         1,781,600.00             ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี

3 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 174,000.00            156,000.00                ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี

4 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 100,000.00            100,000.00                ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี

5 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 40,000.00              - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี

6 เงินช่วยพิเศษ 35,670.00              35,670.00                  ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่
35,670 บาท

รวม 9,617,870.00         9,018,070.00             

โครงการท่ี
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเท่ียวและวิถีการผลิตการเกษตรย่ังยืน 
                          เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ ASEAN+6 และกลุ่มประเทศ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

1 โครงการติดต้ังระบบไฟฟ้าพร้อม 250,000.00         249,000.00                   ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
อุปกรณ์ จ่ายไฟเข้าอาคารเรียน
3 ช้ัน และสระว่ายน้ า โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง
หมู่ท่ี 11

2 โครงการก่อสร้างก าแพง คสล. 1,000,000.00        - กันเงิน งบประมาณประจ าปี
ป้องกันตล่ิงล าน้ าปล้อง ตามจุดท่ีก าหนด

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 65,000.00             54,000.00                      ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
ซอยเทศบาล 47 หมู่ท่ี 11

4 โครงการก่อสร้างระบายน้ า 52,000.00               51,000.00                      ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
ก่ออิฐฉาบปูนรูปตัวยู บริเวณ
ซอยเทศบาล 18 หมู่ท่ี 7

5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 312,000.00             311,000.00                   ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด 
ซอยเทศบาล 33 หมู่ท่ี 7

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563
โครงการและงบประมาณท่ีด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563

เทศบาลต าบลบ้านปล้อง   อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย

โครงการท่ี
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเท่ียวและวิถีการผลิตการเกษตรย่ังยืน 
                          เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ ASEAN+6 และกลุ่มประเทศ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

6 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 78,000.00             77,000.00                      ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
คสล. พร้อมบ่อพักบริเวณ
บ้านนายยม วิชัยเนตร หมู่ท่ี 3

7 โครงการก่อสร้างห้องส้วมสาธารณะ 100,000.00           99,000.00                      ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
คอนกรีตช้ันเดียวแบบสองห้อง
บริเวณป่าสุสาน หมู่ท่ี 7

8 โครงการซ่อมแซมผิวจราจร - - ด าเนินการในช่ือโครงการ งบประมาณประจ าปี เปล่ียนแปลงค าช้ีแจง
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 4 ท่ีถูกต้อง ช่ือโครงการผิด

9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 3,000.00               - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี งบประมาณเดิม
ฝายน้ าล้น คสล. ล าน้ าปล้อง 31,000 บาท
บริเวณข้างบ้านนายไสว วินันท์ หมู่ท่ี 11 โอนลด 28,000 บาท

10 โครงการปรับปรุงทางแยกทางเช่ือม 100,000.00           - กันเงิน งบประมาณประจ าปี
ทางหลวงแผ่นดินเช่ือมกับ
ซอยเทศบาล 2 หมู่ท่ี 5

11 โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ 50,000.00               - กันเงิน งบประมาณประจ าปี ต้ังจ่ายรายการใหม่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง 50,000 บาท
หมู่ท่ี 11 ต าบลปล้อง

โครงการท่ี



60

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเท่ียวและวิถีการผลิตการเกษตรย่ังยืน 
                          เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ ASEAN+6 และกลุ่มประเทศ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

12 โครงการปรับปรุงติดต้ังผนังตาข่ายเหล็ก 121,000.00             - กันเงิน งบประมาณประจ าปี ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่
กันตกพร้อมราวบันได อาคารเรียน คสล. 121,000 บาท
3 ช้ัน 12 ห้องเรียน หมู่ท่ี 11

13 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ติดต้ัง 200,000.00             - กันเงิน งบประมาณประจ าปี ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่
กันสาดและหลังคา บริเวณอาคารอเนก 200,000 บาท
ประสงค์ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านปล้อง

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 200,000.00             - กันเงิน งบประมาณประจ าปี ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่
จ านวน 2 จุด หมู่ท่ี 4และหมู่ท่ี 10 200,000 บาท
ต าบลปล้อง

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 153,000.00             - กันเงิน งบประมาณประจ าปี ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่
หมู่ท่ี 3 และหมู่ท่ี 7 ต าบลปล้อง 153,000 บาท
จ านวน 2 จุด

16 โครงการก่อสร้างบันไดลงน้ าติดกับท่ีดิน 28,000.00               - กันเงิน งบประมาณประจ าปี ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่
ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ท่ี 5 ต าบลปล้อง 28,000 บาท

17 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 200,000.00           - กันเงิน งบประมาณประจ าปี ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่
บริเวณทางเข้าหน้าอาคารส านักงาน 200,000 บาท
เทศบาลต าบลบ้านปล้อง หมู่ท่ี 11

ท่ี โครงการ



61

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเท่ียวและวิถีการผลิตการเกษตรย่ังยืน 
                          เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ ASEAN+6 และกลุ่มประเทศ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

18 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก 400,000.00             370,000.00                   ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี เปล่ียนแปลงค าช้ีแจง
คอนกรีต บริเวณซอยเทศบาล 7 หมู่ท่ี 4 ช่ือโครงการผิด

เป็นโครงการท่ีถูกต้อง
19 โครงการปรับปรุงผิวจราจร 496,000.00             - ก่อหน้ีผูกพัน เงินสะสม

ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 3

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 200,000.00             172,000.00                   ด าเนินการแล้วเสร็จ เงินสะสม
เช่ือมต่อซอยเทศบาล 42 หมู่ท่ี 3

21 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพารา 2,500,000.00        - ยังไม่ได้ก่อหน้ี เงินสะสม
แอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทางไปบ่อขยะ
หมู่ท่ี 3 ต าบลปล้อง

22 โครงการปรัปบุรงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์ 1,660,000.00        - อย่ะหว่างด าเนินงาน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
คอนกรีตบริเวณซอยเทศบาล 15 ถึงซอย
เทศบาล 22 หมู่ท่ี 3 หมู่ท่ี 7
ปล้องใต้ ปลัองตลาด

ท่ี โครงการ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเท่ียวและวิถีการผลิตการเกษตรย่ังยืน 
                          เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ ASEAN+6 และกลุ่มประเทศ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

23 โครงการปรัปบุรงผิวจราจรแอสฟัลต์ 2,380,000.00        1,903,812.75              ด าเนินการแล้วเสร็จ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
คอนกรีตบริเวณซอยเทศบาล 15 บริเวณ
ปล้องกลาง หมู่ท่ี 7 ถึงซอยเทศบาล 22
บ้านปล้องใต้ หมู่ท่ี 3

24 โครงการขุดสระเก็บน้ าประปา 450,000.00           432,000.00                 ด าเนินการแล้วเสร็จ เงินสะสม
เทศบาลต าบลบ้านปล้อง หมู่ท่ี 10 งบประมาณรายจ่าย

เฉพาะการประปา
รวม 10,998,000.00     3,718,812.75             



63

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเท่ียวและวิถีการผลิตการเกษตรย่ังยืน 
                          เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ ASEAN+6 และกลุ่มประเทศ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

1 ค่าจ้างเหมาแรงงานหรือเคร่ือง 183,000.00           164,300.00                 ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี งบประมาณเดิม 
จักรกลในการด าเนินการต่าง ๆ 93,000 บาท

โอนเพ่ิม 50,000 บาท
และ 40,000 บาท

2 ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าถนนสายไป 2,000.00               - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี
บ่อขยะ

3 ปรับปรุงสภาพไฟฟ้าสาธารณะ 10,000.00             214.00                        ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี

4 จ้างเหมาขุดบ่อ  ปรับเกรด 50,000.00             15,000.00                      ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
ฝังกลบขยะและถมดินทับ
บ่อขยะ

5 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเทิง 107,000.00           105,946.05                   ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่
(ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 107,000  บาท

รวม 352,000.00          285,460.05                

โครงการท่ี



64

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1.การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเท่ียวและวิถีการผลิตการเกษตรย่ังยืน 
                        เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ ASEAN+6 และกลุ่มประเทศ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

1 โครงการฝึกอบรมในการให้ความรู้ 100,000 92,450 ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
ทักษะ  และพัฒนาศักยภาพ
กลุ่ม  องค์กรชุมชน

2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ 5,000  - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี
ระบบสหกรณ์ในชุมชน

รวม 105,000 92,450

โครงการท่ี

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563
โครงการและงบประมาณท่ีด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 

เทศบาลต าบลบ้านปล้อง   อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในชุมชน
แผนงานการเกษตร

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

1 โครงการส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ 80,000 47,950 ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
ให้แก่เกษตรกร

2 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 5,000  - เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี

รวม 85,000 47,950

ท่ี โครงการ



66

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และนันทนาการ
 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

1 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 110,000.00           84,000.00                ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี งบประมาณเดิม
กองการศึกษา 50,000 บาท

โอนเพ่ิม
60000 บาท

2 ค่าจ้างเหมาบริการครูผู้สอน 1,455,200.00        1,408,868.53           ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี งบประมาณเดิม
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล 1,105,200 บาท
บ้านปล้อง โอนเพ่ิม

350,000 บาท
3 ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมทักษะทางการศึกษา 40,000.00              - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี
4 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 60,000.00             58,250.00                ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
5 โครงการจัดต้ังศูนย์ประสานงาน 10,000.00              - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี

สภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลต าบลบ้านปล้อง

6 ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา และ 70,000.00             31500 ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
การให้ความช่วยเหลือนักเรียน

7 ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา 30,000.00              - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563
โครงการและงบประมาณท่ีด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 

เทศบาลต าบลบ้านปล้อง   อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย

ท่ี โครงการ



67
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และนันทนาการ
แผนงานการศึกษา

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ 451,000.00           410,840.00                 ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี งบประมาณเดิม
บริหารสถานศึกษา  โรงเรียน 516,000 บาท
อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง โอนลด
ค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียน 65,000 บาท

9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ 20,000.00             20,000.00                ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
บริหารสถานศึกษา  โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ 7,200.00                - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี
บริหารสถานศึกษา  โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง
ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต

11 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ 100,000.00            - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี
บริหารสถานศึกษา  โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด

12 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ 50,000.00              - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี
บริหารสถานศึกษา  โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

ท่ี โครงการ



68
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และนันทนาการ
แผนงานการศึกษา

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

13 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ 12,000.00              - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี
บริหารสถานศึกษา  โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู

14 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ 21,000.00             21,000.00                ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
บริหารสถานศึกษา  โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถาน
ศึกษา

15 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ 17,000.00             1,000.00                  ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
บริหารสถานศึกษา  โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลบ้านปล้อง  โครงการส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถ่ิน

16 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ 227,700.00           220,200.00              ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
บริหารสถานศึกษา  โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

ท่ี โครงการ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และนันทนาการ
แผนงานการศึกษา

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

17 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ 43,825.00             43,825.00                   ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
บริหารสถานศึกษา  โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง
ค่าหนังสือเรียน

18 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ 33,780.00             30,970.00                ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
บริหารสถานศึกษา  โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง
(ค่าเคร่ืองอุปกรณ์การเรียน)

19 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ 42,420.00             42,420.00                   ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
บริหารสถานศึกษา  โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง
(ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน)

20 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ 57,570.00             54,035.00                ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
บริหารสถานศึกษา  โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

โครงการท่ี



70
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และนันทนาการ
แผนงานการศึกษา

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

21 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ 10,000.00             10,000.00                ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
บริหารสถานศึกษา  โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬา

22 โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ 15,000.00              - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลบ้านปล้อง
โครงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน

23 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ 1,000.00                - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี
บริหารสถานศึกษา  โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง
โครงการจัดกิจกรรมการจัดมุมประสบการณ์

24 โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ โรงเรียน 10,000.00             10,000.00                ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง
โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ เช่น
วันพ่อ วันแม่ ฯลฯ

ท่ี โครงการ



71
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และนันทนาการ
แผนงานการศึกษา

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

25 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ 2,000  - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี
บริหารสถานศึกษา  โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง
โครงการจัดบอร์ดและส่ือต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้เด็ก

26 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กอนุบาล 3,000  - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลบ้านปล้อง
เช่น กิจกรรมดนตรีพ้ืนเมืองภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน

27 โครงการจบหลักสูตรโรงเรียนอนุบาล 5,000 5,000.00                     ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
เทศบาลต าบลบ้านปล้อง

28 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ 2,000  - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี
บริหารสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลบ้านปล้อง โครงการผลิตส่ือการเรียน
การสอนจากวัสดุท้องถ่ิน

29 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงเรียน 50,000  - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี
เทศบาลต าบลบ้านปล้อง

ท่ี โครงการ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และนันทนาการ
แผนงานการศึกษา

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

30 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ 30,000.00             30,000.00                ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
บริหารสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลบ้านปล้อง โครงการเสริมสร้างทักษะ
การค านวณ (จินตคณิต)

31 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ 15,000.00             15,000.00                ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
บริหารสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลบ้านปล้อง โครงการเสริมสร้างทักษะ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)

32 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ 30,000.00              - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี
บริหารสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลบ้านปล้อง โครงการพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครูท่ีสังกัดสถานศึกษาของ อปท.

33 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ 196,000.00           149,100.00                 ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
บริหารสถานศึกษา  
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
ค่าอาหารกลางวัน

34 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ 68,000.00             60,350.00                ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
บริหารสถานศึกษา  
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
ค่าจัดการเรียนการสอน  (รายหัว)

ท่ี โครงการ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และนันทนาการ
แผนงานการศึกษา

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

35 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ 8,000.00                - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี
บริหารสถานศึกษา  
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก
/ผู้ดูแลเด็ก  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

36 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน 5000  - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี
ศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โครงการจัด
กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เช่น  วันพ่อ  วันแม่ วันมาฆบูชา ฯลฯ

37 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ 2,000.00                - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี
บริหารสถานศึกษา  
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
โครงการจัดบอร์ดและส่ือต่าง ๆ
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เด็กฯ

38 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ 1,000.00                - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี
บริหารสถานศึกษา  
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
โครงการจัดกิจกรรมการจัดมุม
ประสบการณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ท่ี โครงการ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และนันทนาการ
แผนงานการศึกษา

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

39 ค่าพาหนะน าส่งเด็กไปสถาน 350.00                   - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี
พยาบาลส าหรับเด็กเล็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

40 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ 10,000.00              - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี
บริหารสถานศึกษา  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาลต าบลบ้านปล้อง
โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู
ท่ีสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

41 โครงการอบรมพัฒนาความรู้ครู 20,000.00              - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล
บ้านปล้อง

42 ค่าอาหารเสริม  (นม) 670,182.00           658,931.62              ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี งบประมาณเดิม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านปล้อง 605,182 บาท
งบประมาณต้ังไว้ 71,408.00 บาท โอนเพ่ิม
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง 65000 บาท
งบประมาณต้ังไว้ 230,290.00 บาท
โรงเรียนบ้านปล้องใต้
งบประมาณต้ังไว้ 142,,816.00 บาท
โรงเรียนปล้องตลาด
งบประมาณต้ังไว้ 160,668.00 บาท

ท่ี โครงการ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และนันทนาการ
แผนงานการศึกษา

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

43 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน 150,000.00           - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี

44 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 360,000.00           358,780.00              ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
ส าหรับนักเรียนให้แก่โรงเรียนบ้านปล้องตลาด

45 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 320,000.00           300,500.00              ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
ส าหรับนักเรียนให้แก่โรงเรียนบ้านปล้องใต้

46 โครงการอบรมสัมมนา "การจัดระบบประกัน 33,000.00               33,000.00                ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี ต้ังจ่ายรายการใหม่

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 33,000 บาท

ข้ันพ้ืนฐาน
47 โครงการอบรมสัมมนา "การจัดระบบประกัน 11,000.00               11,000.00                ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี ต้ังจ่ายรายการใหม่

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาปฐมวัย 11,000 บาท

48 โครงการทุนการศึกษาส าหรับการให้ความ 35,000.00             28,000.00                ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี ต้ังจ่ายรายการใหม่

ช่วยเหลือนักเรียน 35,000 บาท

4,921,227.00          4,096,570.15             

ท่ี โครงการ

รวม
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และนันทนาการ
แผนงานงบกลาง

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

1 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา 294,000.00           203,000.00              ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี

รวม 294,000.00          203,000.00             

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และนันทนาการ
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

1 โครงการจัดงานพิธีและรัฐพิธีต่าง ๆ 30,000.00             19,996.00                ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
2 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอเทิง 15,000.00             15,000.00                ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการ
จัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี

3 โครงการจัดงานประเพณีอ าเภอ 25,000.00             25,000.00                ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
และจังหวัด

รวม 70,000.00            59,996.00               

โครงการ

ท่ี

ท่ี

โครงการ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และนันทนาการ
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

1 โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬา 70,000.00             68,481.00                ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
และการออกก าลังกาย

2 วัสดุกีฬา อุปกรณ์ด้านกีฬา 6,000.00               - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี งบประมาณเดิม
และการออกก าลังกายต่าง ๆ 20,000 โอนลด
จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย 14,000 บาท

3 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 5,000.00               - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี
4 โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 4,000.00               - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี งบเดิม 30,000

โอนลด
26,000 บาท

5 โครงการส่งเสริมด้านพระพุทธ 5,000.00               - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี
ศาสนาของเทศบาลต าบลบ้านปล้อง

6 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาล 20,000.00             - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี
ต าบลปล้อง เพ่ือด าเนินการตามโครงการ
ต๋ามฮีต  โตยฮอย ย้อนรอย  อ่างขุนปล้อง

7 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลต าบลปล้อง 40,000.00             24,000.00                   ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

8 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาล 5,000.00               - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี
ต าบลปล้อง โครงการอบรมประชาชนโดยใช้
หลักพระพุทธศาสนาในการด ารงชีวิต

ท่ี โครงการ



78                            

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และนันทนาการ
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

9 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาล 7,000.00               - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี
ต าบลปล้อง
โครงการงานประเพณีสรงน้ าพระธาตุจอมทอง

10 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาล 2,000.00               - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี
ต าบลปล้อง
โครงการงานประเพณีสรงน้ าพระสงฆ์

11 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาล 30,000.00             - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี
ต าบลปล้อง โครงการบรรพชาภาคฤดูร้อน

12 อุดหนุนโรงเรียนบ้านปล้องใต้ โครงการจัดการ 70,000.00             70,000.00                ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
แข่งขันกีฬาเช่ือมความสัมพันธ์โรงเรียนบ้าน
ปล้องใต้ และศูนย์เครือข่าย การศึกษาต าบล
ปล้องหนองแรด

13 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาล 10,000.00             10,000.00                ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
ต าบลปล้อง
อุดหนุนวัดพระธาตุดอยตุง

14 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาล 10,000.00             - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี
ต าบลปล้อง
โครงการส่งเสริมประเพณีสลากภัต

รวม 284,000.00          172,481.00             

ท่ี โครงการ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

1 เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 93,752.00                - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี
ส าหรับพนักงานส่วนท้องถ่ินเป็น
กรณีพิเศษ (ส านักปลัด)

2 โครงการจัดฝึกอบรมและทัศนะ -                           - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี โอนลด
ศึกษาดูงาน 200,000 บาท 

3 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 200,000.00              - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี

4 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม 30,000.00                  6,960.00                      ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง ฯลฯ

5 โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ 20,000.00                  - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
พ.ศ. 2540

6 อุดหนุนงบประมาณในการด าเนิน 5,000.00                    - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี
กิจกรรม ให้แก่ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอเทิง โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการหมู่บ้าน ฯลฯ

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563
โครงการและงบประมาณท่ีด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 

เทศบาลต าบลบ้านปล้อง   อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย

ท่ี โครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : 6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

7 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี 5,000.00                    - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี
อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย
โครงการเน่ืองในวันแม่แห่งชาติ
ประจ าปี พ.ศ. 2563

8 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี 5,000.00                    2,600.00                      ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย
โครงการวันสตรีสากล
ประจ าปี พ.ศ. 2563

9 โครงการจัดท าการประเมินผลทาง 10,000.00                - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี
วิชาการ

10 โครงการจัดเวทีประชุมประชาคม 10,000.00                - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี
11 เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 35,229.00                - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี

ส าหรับพนักงานส่วนท้องถ่ินเป็น
กรณีพิเศษ  กองคลัง

12 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล 10,000.00                งบประมาณประจ าปี
ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ

13 โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี 5,000.00                    - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : 6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ท่ี โครงการ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

14 โครงการจัดท าแผนท่ี  แผนท่ีภาษี 20,000.00                  - ไมเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี
และทะเบียนทรัพย์สิน

15 โครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของคณะ 12,000.00                - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง และผู้น าชุมชน
ส าหรับการบริหารและการจัดหาพัสดุ
ภายใต้ พ.ร.บ. จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

16 โครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ 70,000.00                  55,800.00                 ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี ต้ังเป็นรายการใหม่
ปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร 70,000 บาท
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง เทศบาลต าบลบ้านปล้อง 
อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รวม 530,981.00               65,360.00                   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : 6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ท่ี โครงการ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
   แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

1 โครงการท้องถ่ินไทยใสสะอาด 10,000.00                  - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี

2 โครงการเทศบาลเคล่ือนท่ี 10,000.00                360.00                        ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี

3 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ 10,000.00                - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี
จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต

4 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 10,000.00                - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี

5 โครงการให้ความรู้เก่ียวกับผล 10,000.00                - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี
ประโยชน์ทับซ้อน

รวม 50,000.00               360.00                     

ท่ี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : 6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

โครงการ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

1 เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 23,490.00                  - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี
ส าหรับพนักงานส่วนท้องถ่ินเป็น
กรณีพิเศษ

รวม 23,490.00               -                           

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
   แผนงานการศึกษา

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

1 เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 9,554.00                    - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี
ส าหรับพนักงานส่วนท้องถ่ินเป็น
กรณีพิเศษ

รวม 9,554.00                 -                           

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : 6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ท่ี โครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : 6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ท่ี โครงการ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
   แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

1 เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 34,295.00                  - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี
ส าหรับพนักงานส่วนท้องถ่ินเป็น
กรณีพิเศษ

รวม 34,295.00               -                           

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
   แผนงานอุตสาหกรรมละการโยธา

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

1 เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 26,980.00                  - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี
ส าหรับพนักงานส่วนท้องถ่ินเป็น
กรณีพิเศษ

2 ค่าชดเชยผลอาสินเงินชดเชยค่างาน 20,000.00                  - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี
ก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ 
(ค่า K)

รวม 46,980.00               -                           

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : 6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ท่ี โครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : 6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ท่ี โครงการ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
   แผนงานงบกลาง

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

1 เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่าย 977,392.00                977,392.00                ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
เฉพาะการประปา

รวม 977,392.00             977,392.00              

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : 6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ท่ี โครงการ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน  
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และความม่ันคงของประชาชน
แผนงานการเกษตร

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

1 วัสดุการเกษตร 59,100.00             7,130.00                  ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี งบประมาณเดิม
100,000 บาท
โอนลด 40,900
บาท

2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 30,000.00             - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

3 โครงการ อปท. ต้นแบบจัดการน  า 20,000.00             - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(ธนาคารน  าใต้ดิน)

รวม 109,100.00          7,130.00               

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563
โครงการและงบประมาณท่ีด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 

เทศบาลต าบลบ้านปล้อง   อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย

โครงการท่ี
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน  
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และความม่ันคงของประชาชน
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

1 โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 10,000.00             2,160.00                ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
ในช่วงเทศกาล

2 โครงการวันรณรงค์วันยาเสพติดโลก 5,000.00               - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี

3 โครงการวันอปพร. 10,000.00             - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี
4 โครงการอบรมใช้อุปกรณ์ดับเพลิงใน 10,000.00             9,975.00                 ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี

หน่วยงานและปฏิบัติการ การแพทย์
ฉุกเฉินเบื องต้น

4 โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันภัยจาก 10,000.00             - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี
อุบัติเหตุจราจรในเขตเทศบาล
ต าบลบ้านปล้อง

6 โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ 10,000.00             8,950.00                ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
สาธารณภัยในชุมชน

7 โครงการอบรมอาสาสมัคร - - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี โอนลด
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 200,000 บาท

8 อุดหนุนส านักงานป้องกันและบรรเทา 50,000.00             50,000.00               ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี ตั งจ่ายเป็นรายการ
สาธารณภัยจังหวัดเชียงราย โครงการ ใหม่
ฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจ าอปท.

รวม 105,000.00          71,085.00             

โครงการท่ี
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน  
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และความม่ันคงของประชาชน
 แผนงานงบกลาง

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 30,000.00             - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี

2 เงินส ารองจ่าย 300,000.00           35,168.00                ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี

รวม 330,000.00          35,168.00             

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน  
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และความม่ันคงของประชาชน
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

1 อุดหนุนปกครองอ าเภอเทิงในการ 30,000.00             - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี
ด าเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอ าเภอเทิง

รวม 30,000.00            -                       

โครงการ

โครงการท่ี

ท่ี
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน  
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และความม่ันคงของประชาชน
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

1 โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ 10,000.00             - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี
ยาเสพติดและการรณรงค์ป้องกัน
ยาเสพติดในชุมชน

2 โครงการรักน  า  รักป่า รักแผ่นดิน 10,000.00             - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี

3 โครงการร้อยใจรักษ์ (การประยุกต์ 40,000.00             - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี
ใช้แนวพระราชด าริ)

รวม 60,000.00            -                       

ท่ี โครงการ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน  
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และความม่ันคงของประชาชน
แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนน 50,000.00               - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี

2 โครงการบริหารจัดการขยะเทศบาลต าบล 20,000.00               - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี
บ้านปล้อง

รวม 70,000.00               -                          

ท่ี โครงการ
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1.  ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน
1.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ์ งบประมำณ งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน ใช้จ่ำยจำก หมำยเหตุ
(บำท) ท่ีเบิกจ่ำย งบประมำณ

1 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  ขนาด  40  ช่อง 12,000.00          10,300.00                             ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี

2 เก้าอ้ีส านักงาน (ส านักปลัด) 4,000.00            4,000.00                               ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี โอนต้ังจ่ายรายการใหม่
4,000 บาท

3 โต๊ะส านักงาน (ส านักปลัด) 5,700.00            5,700.00                               ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี โอนต้ังจ่ายรายการใหม่
5,700 บาท

4 เก้าอ้ีส านักงาน (กองคลัง) 4,000.00            4,000.00                               ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี โอนต้ังจ่ายรายการใหม่
4,000 บาท

5 เคร่ืองโทรศัพท์ส านักงาน (กองคลัง) 3,000.00            0 กันเงิน งบประมาณประจ าปี โอนต้ังจ่ายรายการใหม่
3,000 บาท

6 โต๊ะส านักงาน (กองคลัง) 5,700.00            5,700.00                               ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี โอนต้ังจ่ายรายการใหม่
5,700 บาท

รวม 34,400.00           29,700.00                            

1.2 แผนงำนกำรพำณิชย์ (ประปำ)
ท่ี ครุภัณฑ์ งบประมำณ งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน ใช้จ่ำยจำก หมำยเหตุ

(บำท) ท่ีเบิกจ่ำย งบประมำณ

1 ถังน้ าแบบพลาสติก 10,000.00          2,996.00                               ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี

รวม 10,000.00           2,996

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2563
โครงกำรและงบประมำณท่ีด ำเนินกำร  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลต ำบลบ้ำนปล้อง   อ ำเภอเทิง  จังหวัดเชียงรำย
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1.  ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน
1.3 แผนงำนกำรศึกษำ
ท่ี ครุภัณฑ์ งบประมำณ งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน ใช้จ่ำยจำก หมำยเหตุ

(บำท) ท่ีเบิกจ่ำย งบประมำณ

1 เก้าอ้ีส านักงาน 2,000.00            0 กันเงิน งบประมาณประจ าปี โอนต้ังจ่ายรายการใหม่
2,000 บาท

2 โต๊ะส านักงาน 5,700.00            0 กันเงิน งบประมาณประจ าปี โอนต้ังจ่ายรายการใหม่
5,700 บาท

รวม 5,700.00             0

1.4 แผนงำนสำธำรณสุข
ท่ี ครุภัณฑ์ งบประมำณ งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน ใช้จ่ำยจำก หมำยเหตุ

(บำท) ท่ีเบิกจ่ำย งบประมำณ

1 เก้าอ้ีส านักงาน 2,000.00            2,000.00                               ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี โอนต้ังจ่ายรายการใหม่
2,000 บาท

2 เคร่ืองโทรศัพท์ส านักงาน 3,000.00            0 กันเงิน งบประมาณประจ าปี โอนต้ังจ่ายรายการใหม่
3,000 บาท

3 โต๊ะส านักงาน 5,700.00            5,700.00                               ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี โอนต้ังจ่ายรายการใหม่
5,700 บาท

รวม 5,700.00             5,700
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2.  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

งบประมำณ งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน ใช้จ่ำยจำก หมำยเหตุ
(บำท) ท่ีเบิกจ่ำย งบประมำณ

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 16,000 15,000.00                             ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
ส าหรับงานส านักงาน

2 เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED 2,600 2,500.00                               ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
ขาวด า (18 หน้า/นาที)

3 อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ 1,400 1,300.00                               ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
(Smart Card Reader)

4 อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ 700 0 ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี
(Smart Card Reader)

5 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวล 22,000                 20,500.00                             ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี โอนต้ังจ่ายรายการใหม่
ผล แบบท่ี 1 22,000 บาท

6 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 9,000                   8,900.00                               ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี โอนต้ังจ่ายรายการใหม่
หรือ LED ขาวด า 9,000 บาท

7 เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED 2,600                   2,500.00                               ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี โอนต้ังจ่ายรายการใหม่
ขาวด า (18 หน้า/นาที) (ส านักปลัด) 2,600 บาท

7 เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED 15,600                 15,000.00                             ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี โอนต้ังจ่ายรายการใหม่
ขาวด า (18 หน้า/นาที) (กองคลัง) 15,600 บาท

8 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 34,000                 32,000.00                             ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี โอนต้ังจ่ายรายการใหม่
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 34,000 บาท

9 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 7,500                   7,300.00                               ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี โอนต้ังจ่ายรายการใหม่
พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 7,500 บาท

10 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 5,000                   4,400.00                               ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี โอนต้ังจ่ายรายการใหม่
5,000 บาท

116,400.00         109,400.00                          

ครุภัณฑ์ท่ี

รวม
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2.  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2.2 แผนงำนกำรศึกษำ
ท่ี ครุภัณฑ์ งบประมำณ งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน ใช้จ่ำยจำก หมำยเหตุ

(บำท) ท่ีเบิกจ่ำย งบประมำณ
1 อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ 700.00               0 ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี

(Smart Card Reader)
รวม 700.00                0

2.3 แผนงำนสำธำรณสุข
ท่ี ครุภัณฑ์ งบประมำณ งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน ใช้จ่ำยจำก หมำยเหตุ

(บำท) ท่ีเบิกจ่ำย งบประมำณ
1 อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ 700.00               0 ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี

(Smart Card Reader)

2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงาน 23,000.00          22,500.00                             ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี โอนต้ังจ่ายรายการใหม่
ประมวลผล 23,000 บาท

3 เคร่ืองพิมพ์ Multifunchtion แบบฉีกหมึก 7,500.00            7,300.00                               ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี โอนต้ังจ่ายรายการใหม่
พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 7,500 บาท

รวม 7,500.00             29,800

2.4 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
ท่ี ครุภัณฑ์ งบประมำณ งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน ใช้จ่ำยจำก หมำยเหตุ

(บำท) ท่ีเบิกจ่ำย งบประมำณ
1 อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ 700.00               0 ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี

(Smart Card Reader)
รวม 700.00                0
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3.  ประเภทครุภัณฑ์กำรศึกษำ
3.1  แผนงำนกำรศึกษำ

งบประมำณ งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน ใช้จ่ำยจำก หมำยเหตุ
(บำท) ท่ีเบิกจ่ำย งบประมำณ

1 โต๊ะ - เก้าอ้ื นักเรียนประถมศึกษา 72,500.00            72,000.00                             ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี โอนเพ่ิม
14,000 บาท

2 โต๊ะ - เก้าอ้ื นักเรียนอนุบาล 18,500.00            0 กันเงิน งบประมาณประจ าปี โอนต้ังเป็นรายการใหม่
18,500 บาท

รวม 72,500.00           72,000.00                            

4.  ประเภทครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
4.1  แผนงำนสำธำรณสุข

ท่ี ครุภัณฑ์ งบประมำณ งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน ใช้จ่ำยจำก หมำยเหตุ
(บำท) ท่ีเบิกจ่ำย งบประมำณ

1 เคร่ืองตัดหญ้า (แบบข้ออ่อน) 43,600.00          42,800.00                          ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี โอนเพ่ิม 21,800
บาท

2 เคร่ืองตัดหญ้า (แบบเข็น) 13,000.00          0 ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี โอนลด
10,900 บาท

รวม 56,600.00           42,800.00                            

4.2 แผนงำนกำรพำณิชย์ (ประปำ)
ท่ี ครุภัณฑ์ งบประมำณ งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน ใช้จ่ำยจำก หมำยเหตุ

(บำท) ท่ีเบิกจ่ำย งบประมำณ

1 เคร่ืองตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 12,000.00          12,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
จ านวน 1 เคร่ือง

รวม 12,000.00           12,000

ท่ี ครุภัณฑ์
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5.  ประเภทครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์
5.1  แผนงำนกำรพำณิชย์ (ประปำ)

ท่ี ครุภัณฑ์ งบประมำณ งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน ใช้จ่ำยจำก หมำยเหตุ
(บำท) ท่ีเบิกจ่ำย งบประมำณ

1 ป๊ัมจ่ายสารเคมีส าหรับจ่ายคลอรีน 60,000.00          58,208.00                             ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี โอนเพ่ิม
10,000 บาท

รวม 60,000.00           58,208.00                            

5.2 แผนกำรศึกษำ
ท่ี ครุภัณฑ์ งบประมำณ งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน ใช้จ่ำยจำก หมำยเหตุ

(บำท) ท่ีเบิกจ่ำย งบประมำณ
1 กล้องจุลทรรศน์กระบอกตาคู่ 26,000.00          0 กันเงิน งบประมาณประจ าปี โอนต้ังจ่ายรายการใหม่

26,000 บาท
2 เคร่ืองช่ัง Triple Beam 11,000.00 0 กันเงิน งบประมาณประจ าปี โอนต้ังจ่ายรายการใหม่

11,000 บาท

3 เคร่ืองช่ีงสาร 1000g 1,800.00            0 กันเงิน งบประมาณประจ าปี โอนต้ังจ่ายรายการใหม่
1,800 บาท

4 ตู้เก็บสารเคมี 11,000.00          0 กันเงิน งบประมาณประจ าปี โอนต้ังจ่ายรายการใหม่
11,000 บาท

รวม 49,800.00           0
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6.  ประเภทครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่
6.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ์ งบประมำณ งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน ใช้จ่ำยจำก หมำยเหตุ
(บำท) ท่ีเบิกจ่ำย งบประมำณ

1 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVa 5,800.00              0 กันเงิน งบประมาณประจ าปี โอนต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ 5,800 บาท

2 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 850 VA 5,400.00              0 กันเงิน งบประมาณประจ าปี โอนต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ 5,400 บาท

3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ PoE 16,000.00            0 กันเงิน งบประมาณประจ าปี โอนต้ังจ่ายเป็นรายการ
(PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง ใหม่ 16,000 บาท

4 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network) 61,000.00            0 กันเงิน งบประมาณประจ าปี โอนต้ังจ่ายเป็นรายการ
Video Recorder) แบบ 16 ช่อง ใหม่ 61,000 บาท

5 อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากพร้อมเคร่ือง 20,150.00            0 กันเงิน งบประมาณประจ าปี โอนต้ังจ่ายเป็นรายการ
ส ารองไฟกล้อง CCTV ใหม่ 20,150 บาท

รวม 20,150.00           -                                      

6.2  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
ท่ี ครุภัณฑ์ งบประมำณ งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน ใช้จ่ำยจำก หมำยเหตุ

(บำท) ท่ีเบิกจ่ำย งบประมำณ

1 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 6,500.00              5,800.00                               ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี โอนต้ังจ่ายเป็นรายการ
ขนาด 32 น้ิว ใหม่ 6,500 บาท

รวม 6,500.00             5,800.00                              
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7.  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
7.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ์ งบประมำณ งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน ใช้จ่ำยจำก หมำยเหตุ
(บำท) ท่ีเบิกจ่ำย งบประมำณ

1 ชุดเคร่ืองเสียงประจ าเวทีศาสาอเนกประสงค์ 62,000.00            0 กันเงิน งบประมาณประจ าปี โอนต้ังจ่ายเป็นรายการ
1 ชุด ใหม่ 62,000 บาท

รวม 62,000.00           -                                      



















 
            ส่วนที ่ 4    

       สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 



        ๑๐๙ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

                             
 

 
 

      ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผย
ข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
๒๕61 ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่ 
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัด 
ทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านปล้องจึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำ
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานรวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ 
เทศบาลตำบลบ้านปล้อง ดังนี้ 

 
 
 

 วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  [VISION] 
“ ประชาชนมีส่วนร่วมการพัฒนา ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ ควบคู่การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล” 
 
 
 
 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
 เทศบาลตำบลบ้านปล้อง กำหนด ไว้ทั้งหมด   6   ยุทธศาสตร์   ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  1   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และการบริการสาธารณสุข 
  1.1 แผนงานสาธารณสุข 

1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
   1.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   1.4 แผนงานงบกลาง 
 แนวทางการพัฒนาที่   
    1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
 2. การส่งเสริมการสร้างสุขภาวะ และการเข้าถึงบริการสาธารณสุข 
 

ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 
 

ยุทธศาสตร์ 

วิสัยทัศน์ 

4.1 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

 
 



        ๑๑๐ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
2.2 แผนงานการพาณิชย์ (ประปา) 
2.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

 แนวทางการพัฒนาที่   
 1. การก่อสร้าง / ปรับปรุง สภาพถนนและทางระบายน้ำ 
 2. การก่อสร้าง / ปรับปรุงแหล่งน้ำ และระบบประปาเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
   3. การก่อสร้าง / ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานอื่นๆ และการบูรณาการการพัฒนา 

 
 ยุทธศาสตร์ที่  3   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจในชุมชน 

3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
3.2 แผนงานการเกษตร 

 แนวทางการพัฒนาที่   
    1. การส่งเสริมอาชีพหลักและอาชีพเสริมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

2. การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสินค้าเกษตร และสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและ 
ท้องถิน่( OTOP) 

  
 ยุทธศาสตร์ที่  4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และการนันทนาการ 
  4.1 แผนงานการศึกษา 
  4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
  4.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

แนวทางการพัฒนาที่   
   1. การส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา  และตามอัธยาศัย 

   2. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น  และนันทนาการ ของคนในชุมชน 
 
ยุทธศาสตร์ที่  5   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล 

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
5.2 แผนงานงบกลาง  

แนวทางการพัฒนาที่   
 1. การเสริมสร้างประสิทธิภาพและการสร้างจิตสำนึกเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ

ของบุคลากร และองค์กร 
 2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
 

ยุทธศาสตร์ที่  6   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และความ
   ม่ันคงของประชาชน 
   6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป   

6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
6.3 แผนงานการเกษตร 



        ๑๑๑ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

 แนวทางการพัฒนาที่   
    1. การปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ

   การบริหารจัดการปัญหาขยะในชุมชน 
2. การพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังสาธารณะภัย และป้องกันภัยในชุมชน 
3. การแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 
 
      

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านสังคม และการบริการสาธารณสุข 

   1. มีการดูแลสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง 
   2. ให้บริการด้านสาธารณสุขสุขครบวงจร 

   3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บ  และดำเนินการให้
       ประชาชนมีสวัสดิการทางสังคมอย่างมีคุณภาพและท่ัวถึง 
 
  ยุทธศาสตร์ที่  2   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. จัดการด้านการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำให้มีความสะดวก  รวดเร็ว   
      ตลอดจนจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  บริการสาธารณะ  และแหล่งน้ำ  ให้มี
      คุณภาพและเพียงพอ 
   ๒. จัดระเบียบชุมชนตามผังเมือง 
   ๓. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุม 
 
  ยุทธศาสตร์ที่  3   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจในชุมชน 
   1. การส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้แก่ประชาชน 
   2. ประชาชนประกอบอาชีพหลัก  และอาชีพเสริม  เพิ่มคุณภาพชีวิตในครัวเรือน   
       ทั้งทางด้านการเกษตร  การค้าขาย  และการลงทุนต่างๆ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่  4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
 ท้องถิ่นและการนันทนาการ 
   1. ยกระดับการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
   2. ประชาชนให้ความสำคัญกับศาสนา  สืบสานวัฒนธรรม  ประเพณีอันดีงาม 
   3. จัดการด้านการศึกษาแก่ประชาชนทุกระดับอย่างมีคุณภาพ  รวมทั้งปลูกฝังให้
       ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญา
       ท้องถิ่น   
 
  ยุทธศาสตร์ที่  5   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล 
   1. ประชาชนได้รับการดูแลตามนโยบายของรัฐ 
   2. จัดระบบบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี  และ
   มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 เป้าประสงค์ 



        ๑๑๒ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

 
  ยุทธศาสตร์ที่  6   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
  ความม่ันคงของประชาชน 
   1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   2. การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน  รวมทั้ง
   ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  เทศบาลตำบลบ้านปล้องได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน  
เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ การประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาฯ เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพ่ื อ
พัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ต่อไป  

เทศบาลตำบลบ้านปล้อง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันที่ 
14 เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
 

 
 

 ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 24 
กันยายน พ.ศ. 2562  โดยมีโครงการที ่บรรจุอยู ่ใน เทศบัญญัติงบประมาณ จำนวน 153 โครงการ 
งบประมาณ 21,732,889 บาท เงินสะสม 4 โครงการ งบประมาณ 3,646,000 บาท และเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 2 โครงการ งบประมาณ 4,040,000 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

๑. ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 

  ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  มีโครงการทั้งหมด จำนวน 159 โครงการ งบประมาณ 
29,418,889 บาท  สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์แผนงาน 
จำนวนโครงการ

ทั้งหมด 
งบประมาณอนุมัติ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และการ
บริการสาธารณสุข     
1.1  แผนงานสาธารณสุข             7.00  310,000.00 

1.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป 1.00 5,000.00 

1.3  แผนงานงบกลาง               6.00  9,617,870.00 

รวม 14.00 9,932,870.00 

การจัดทำงบประมาณ 



        ๑๑๓ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

ยุทธศาสตร์แผนงาน 
จำนวนโครงการ

ทั้งหมด 
งบประมาณอนุมัติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน     

2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 24.00 10,998,000.00 

2.2  แผนงานเคหะและชุมชน 5.00 352,000.00 

รวม 29.00 11,350,000.00 

ยุทธศาสตร์ที ่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจในชุมชน     

3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2.00 105,000.00 

3.2 แผนงานการเกษตร 2.00 85,000.00 

รวม 4.00 190,000.00 

ยุทธศาสตร์ที ่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการนันทนาการ 

  
  

4.1  แผนงานการศึกษา 48.00 4,921,227.00 

4.2  แผนงานกลาง 1.00 294,000.00 

4.3  แผนงานบริหารงานทั่วไป 3.00 70,000.00 

4.4 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ 14.00 284,000.00 

รวม 66.00 5,569,227.00 

ยุทธศาสตร์ที ่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมมาภิบาล 

    

5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 16.00 530,981.00 

5.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5.00 50,000.00 

5.3  แผนงานรักษาความสงบภายใน 1.00 23,490.00 

5.4  แผนงานการศึกษา 1.00 9,554.00 

5.5  แผนงานสาธารณสุข 1.00 34,295.00 

5.6  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2.00 46,980.00 

5.7  แผนงานงบกลาง 1.00 977,392.00 

รวม 27.00 1,672,692.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และความม่ันคงของประชาชน 

  

  
6.1  แผนงานการเกษตร 3.00 109,100.00 

6.2 แผนงานงานการรักษาความสงบภายใน 8.00 105,000.00 



        ๑๑๔ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และความม่ันคงของประชาชน 

  
  

6.3  แผนงานงบกลาง 2.00 330,000.00 

6.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1.00 30,000.00 

6.5  แผงงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3.00 60,000.00 

6.6 แผนงานเคหะชุมชน 2.00 70,000.00 

รวม 19.00 704,100.00 

รวมทั้งสิน้ 159.00 29,418,889.00 
 
 
2.  ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 

  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 71  โครงการ จำนวนเงิน 
19,057,834.95  บาท และโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 12 โครงการ จำนวนเงิน 6,708,000.00 บาท 
สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์แผนงาน 
จำนวน

โครงการที่
ดำเนินการ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

ยุทธศาสตร์ที ่1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และการบริการ
สาธารณสุข     
1.1  แผนงานสาธารณสุข 4.00              201,550.00 

1.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป 1.00 5,000.00 
1.3  แผนงานงบกลาง 5.00 9,018,070.00 

 
รวม 10.00 9,224,620.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน     

2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10.00 3,718,812.75 

2.2  แผนงานเคหะและชุมชน 4.00 285,460.05 

 
รวม 14.00 4,004,272.80 

ยุทธศาสตร์ที ่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจในชุมชน     

3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1.00 92,450.00 

 3.2  แผนงานการเกษตร  1.00 47,950.00 

 
รวม 2.00 140,400.00 



        ๑๑๕ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการนันทนาการ     

4.1  แผนงานการศึกษา 26.00 4,096,570.15 

4.2  แผนงานกลาง 1.00 203,000.00 

4.3  แผนงานบริหารงานทั่วไป 3.00 59,996.00 

4.4 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ 4.00 172,481.00 

รวม 34.00 4,532,047.15 

ยุทธศาสตร์ที ่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมมาภิบาล     
5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 3.00 65,360.00 

5.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1.00 360.00 

5.3  แผนงานรักษาความสงบภายใน 0 0 

5.4 แผนงานการศึกษา 0 0 

5.5  แผนงานสาธารณสุข 0 0 

5.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 

5.7 แผนงานงบกลาง 1.00 977,392 

รวม 5.00 1,043,112.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และความม่ันคงของประชาชน     
6.1  แผนงานการเกษตร 1.00 7,130.00 

6.2 แผนงานงานการรักษาความสงบภายใน 4.00 71,085.00 

6.3  แผนงานงบกลาง 1.00 35,168.00 
6.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป 0 0 
6.5  แผงงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 
6.6  แผนงานเคหะชุมชน 0 0 

รวม 6.00 113,383.00 

รวมทั้งส้ิน 71.00 19,057,834.95 
 
 
 
 
 
 
 
 



        ๑๑๖ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

3.  ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
  ความสำเร็จในโครงการพัฒนาท้องถิ่นว่าสำเร็จอย่างไร   แสดงให้ เห็นผลทั้งรูปธรรม 
นามธรรม ตัวเลข สถิติ ฯลฯ เพ่ืออธิบายที่ดำเนินการได้จริงและไม่สามารถดำเนินการได้มีองค์ประกอบ 
ความสัมพันธ์ของ Demand/Supply เมื่อเทศบาลตำบลบ้านปล้องจัดทำโครงการ การใช้อุปสงค์ (Demand) 
อุปทาน (Supply) Over Supply มาเป็นประเด็นวิเคราะห์ เทียบเคียง เปรียบเทียบ จึงเป็นข้อสำคัญในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมได้อย่างลงตัวในยุคปัจจุบัน 
  ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
  =   โครงการที่ได้ดำเนินการ / โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นำมาจัดทำโครงการ  ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2563  ทั้งหมด              159          โครงการ 
โครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ                                   71           โครงการ 
โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ                                         12           โครงการ 
โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ                                           76           โครงการ 
ระดับความสำเร็จ    คิดเป็นร้อยละ         52.20 % 
  เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เกิดสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
จึงไม่สามารถดำเนินการโครงการบางโครงการได้ เพราะจะเสี่ยงต่อการการระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19)  
ทำให้จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จน้อยลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        ๑๑๗ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

4.  ผลสำเร็จที่วัดได้ 

   ความสำเร็จที่เกิดจากตัวชี้วัด แสดงตัวชี้วัด (Key  Performance  Indicators  : KPIs) ที่วัด
ได้จริง ไม่จริงในโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 เทศบาลตำบลปล้องได้กำหนดยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ โดยมีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่  1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และการบริการสาธารณสุข 
  ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจในชุมชน 
  ยุทธศาสตร์ที่  4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 

 ท้องถิ่นและการนันทนาการ 
          ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล 

   ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
                          ความมั่นคงของประชาชน 
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        ๑๑๘ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

  ยุทธศาสตร์ที่  1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และการบริการสาธารณสุข 
  ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจในชุมชน 
  ยุทธศาสตร์ที่  4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 

 ท้องถิ่นและการนันทนาการ 
          ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล 

   ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
                           ความมั่นคงของประชาชน 
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        ๑๑๙ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น  (ฉบั บที่  ๓ ) พ .ศ. ๒๕61  ข้อ ๑2 และ  ข้อ ๑3  ประกอบกับตามหนั งสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕62 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

       1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

       2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

   เพ่ือให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านปล้องประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อ
สั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว  เทศบาลตำบลบ้านปล้องจึงได้ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนครั้งนี้  ซึ่งในครั้งนี้ก็ยังควรมีการปรับปรุงเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในครั้งต่อไป 
ดังนี้ 
   1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ควรมีเสนอการกำหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้
เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกท่ีหลากหลาย 

  2. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  เนื่องจากบาง
โครงการต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ  ควรนำโครงการที่เกินขีดความสามารถของ
เทศบาลไปประสานกับหน่วยงานที่เกีย่วข้องเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการต่อไป 

  3. เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการระบาดโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) คาดว่า
จะมีต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพราะยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรค จึงควรเน้นย้ำในการดำเนินโครงการ
ต่างๆ ให้มีมาตรการรองรับการจัดงานหรือกิจกรรม เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 

 

๔.2 ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 



๑๒๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการประเมนิความพึงพอใจ 
ของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

ตามแบบเทศบาล 3 การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมายข้ันต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง    

อำเภอำเภอเทิอเทิง  ง        จังหวัดเจังหวัดเชียงรายชียงราย  

  

  



๑๒๑ 
 

ประเมินความพงึพอใจ เทศบาลต าบล บ้านปล้อง 

  

รายการข้อมูล 

ความพงึพอใจ 

ปรับปรุง 
(คน) 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   

1. ความพึงพอใจของประชาชนเก่ียวกบัการจดัการการจราจรทางบกในเขตเมืองหรือชุมชนท่ีด าเนินการโดย เทศบาล 11 

2. ความพงึพอใจของประชาชนเก่ียวกบัการจดัการการจราจรทางน ้า/ทางทะเลในเขตพ้ืนท่ี เทศบาล 0 

3. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพหรือความเพียงพอของไฟส่องสว่าง ป้ายบอกทาง/ป้ายการจราจร หรือไฟจราจรในเขต เทศบาล 12 

4. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพหรือความปลอดภยัของสะพานไมห้รือสะพาน คสล. ท่ีดูแลโดย เทศบาล 0 

5. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพน ้าประปาโดย เทศบาล 15 

6. ความพึงพอใจของประชาชนต่อความเพียงพอในการให้บริการน ้าประปาท่ีด าเนินการโดย เทศบาล 19 

7. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพน ้าจากบ่อน ้า/บ่อน ้าบาดาลท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของ เทศบาล 0 

8. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพน ้าจากถงัเก็บน ้าขนาดใหญ่ท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของ เทศบาล 0 

9. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการอ านวยความสะดวกของ เทศบาล ในการสูบน ้าในช่วงน ้าท่วม 0 

10. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการอ านวยความสะดวกของ เทศบาล ในการจดัหาน ้าในช่วงภยัแลง้ 10 

11. ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการของสถานีขนส่งท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของ เทศบาล 0 

12. ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการของท่าเทียบเรือ/ท่าขา้มท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของ เทศบาล 0 

13. ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการขนส่งมวลชนท่ีจดัให้โดย เทศบาล 0 

14. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการใชง้านระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) หรือระบบอจัฉริยะในการสัญจรทางบก ทางน ้า หรือทางทะเล 0 

15. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินการพฒันาหรือการบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานของ เทศบาล ท่ีมีความต่อเน่ืองหรือไม่ขาดตอน 16 

ด้านผังเมือง   

1. ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการปรับปรุงชุมชนแออดัหรือแหล่งเส่ือมโทรมในเขต เทศบาล 0 

2. ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการจดัการท่ีดินหรือการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในเขต เทศบาล 0 

3. ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อสภาพภูมิทศัน์หรือความสวยงามของเมือง 20 

4. ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อโครงการพฒันาพ้ืนท่ีสีเขียวหรือพ้ืนท่ีสวนสาธารณะเพ่ิมขึ้นของ เทศบาล ในระหว่างปี 20 

ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต   

1. ความพงึพอใจของสตรีท่ีมีต่อการฝึกอาชีพ การอบรมพฒันาฝีมือแรงงานจาก เทศบาล 10 

2. ความพึงพอใจของสตรีท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีท่ี เทศบาล จดัให้มีขึ้น 11 

3. ความพึงพอใจของสตรีท่ีมีต่อการไดรั้บการดูแล สงเคราะห์ หรือฟ้ืนฟูจาก เทศบาล 15 

4. ความพึงพอใจของผูสู้งอายตุ่อการสนบัสนุนกิจกรรมของสมาคม/ชมรมผูสู้งอายโุดย เทศบาล 10 

5. ความพึงพอใจของผูพิ้การต่อการไดรั้บการดูแล สงเคราะห์ สนบัสนุน หรือฟ้ืนฟูหรือการส่งเสริมสุขภาพจาก เทศบาล 5 



๑๒๒ 
 

6. ความพึงพอใจของผูติ้ดยาเสพติดต่อก ารไดรั้บการดูแล สงเคราะห์ สนบัสนุน หรือฟ้ืนฟูสุขภาพจาก เทศบาล 0 

7. ความพึงพอใจของผูพิ้การต่อศนูยพ์กัพิง/ดูแล/ฟ้ืนฟูสภาพท่ีด าเนินการโดย เทศบาล 0 

8. ความพึงพอใจของผูสู้งอายตุ่อบริการของสถานสงเคร าะห์/บา้นพกัคนชรา/ศูนยพ์กัพิงผูสู้งอายท่ีุด าเนินการโดย เทศบาล 0 

9. ความพงึพอใจของผูสู้งอายตุ่อบริการของศูนยดู์แลผูสู้งอาย/ุDay-care ท่ีด าเนินการโดย เทศบาล 0 

10. ความพึงพอใจของผูมี้รายไดน้อ้ยหรือผูด้อ้ยโอกาสท่ีไดรั้บการดูแลดา้นท่ีอยูอ่าศยัจาก เทศบาล 20 

ด้านการศึกษา   

1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน/ก ารเรียนรู้ตามอธัยาศยัท่ีไดรั้บจาก เทศบาล 30 

2. ความพึงพอใจของเด็กและเยาวชนซ่ึงเป็นผูพิ้การและดอ้ยโอกาสท่ีไดรั้บการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกระบบหรือการศึกษาตามอธัยาศยัจาก เทศบาล 30 

3. ความพึงพอใจของเด็กนกัเรียนหรือผูท่ี้เขา้ร่วมโครงการส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานการศึกษาซ่ึง เทศบาล ด าเนินการร่วมกบัหน่วยงานภายนอก/สถาบนัอุดมศึกษา/
องคก์รวิชาชีพ/หน่วยงานภาคเอกชน 

20 

4. ความพึงพอใจของเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษต่อการจดัการศึกษาหรือโครงการพฒันาศกัยภาพของเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษเป็นการเฉพาะท่ีด าเนินการโดย 
เทศบาล 

25 

5. ความพึงพอใจของผูป้กครองตอ่ความเช่ือมัน่ในคุณภาพของโรงเรียน ของ เทศบาล หรือการจดัการศึกษ าของ เทศบาล 15 

6. ความพึงพอใจของช่างฝีมือแรงงานต่อความเช่ือมัน่ในการจดัการศึกษาหรือการส่งเสริมอาชีพและทกัษะฝีมือแรงงานของ เทศบาล 35 

ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเท่ียว และการลงทุน   

1. ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อสภาพความสมบูรณ์ของแหล่งท่องเท่ียวท่ี อปท.พฒันาขึ้นหรือบ ารุงรักษา 0 

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   

1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี อปท. 20 

ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน   

1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการฟ้ืนฟู การอนุรักษ ์หรือการพฒันาแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรม ประเพณี สถานท่ีส าคญั หรือแหล่งมรดกท่ีส าคญัในเชิง
ประวติัศาสตร์ท่ีด าเนินการหรือสนบัสนุนโดย เทศบาล 

12 
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สรุปผลการประเมนิความพงึพอใจของประชาชน เทศบาลต าบล บ้านปล้อง 

ค าถาม 
พอใจ ปรับปรุง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ความพึงพอใจของประชาชนเก่ียวกบัการจดัการการจราจร
ทางบกในเขตเมืองหรือชุมชนท่ีด าเนินการโดย เทศบาล 

89 89% 11 11% 

2. ความพึงพอใจของประชาชนเก่ียวกบัการจดัการการจราจร
ทางน ้า/ทางทะเลในเขตพ้ืนท่ี เทศบาล 

0 0% 0 0% 

3. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพหรือความเพียงพอ
ของไฟส่องสว่าง ป้ายบอกทาง/ป้ายการจราจร หรือไฟจราจร
ในเขต เทศบาล 

88 88% 12 12% 

4. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพหรือความ
ปลอดภยัของสะพานไมห้รือสะพาน คสล. ท่ีดูแลโดย 
เทศบาล 

0 0% 0 0% 

5. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพน ้าประปาโดย 
เทศบาล 

85 85% 15 15% 

6. ความพึงพอใจของประชาชนต่อความเพียงพอในการ
ให้บริการน ้าประปาท่ีด าเนินการโดย เทศบาล 

81 81% 19 19% 

7. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพน ้าจากบ่อน ้า/บ่อ
น ้าบาดาลท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของ เทศบาล 

0 0% 0 0% 

8. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพน ้าจากถงัเก็บน ้า
ขนาดใหญ่ท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของ เทศบาล 

0 0% 0 0% 

9. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการอ านวยความสะดวก 0 0% 0 0% 



๑๒๕ 
 

ของ เทศบาล ในการสูบน ้าในช่วงน ้าท่วม 

10. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการอ านวยความสะดวก
ของ เทศบาล ในการจดัหาน ้าในช่วงภยัแลง้ 

90 90% 10 10% 

11. ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการของสถานีขนส่งท่ี
อยูใ่นความรับผิดชอบของ เทศบาล 

0 0% 0 0% 

12. ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการของท่าเทียบเรือ/
ท่าขา้มท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของ เทศบาล 

0 0% 0 0% 

13. ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการขนส่งมวลชนท่ี
จดัให้โดย เทศบาล 

0 0% 0 0% 

14. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการใชง้านระบบภูมิ
สารสนเทศ (GIS) หรือระบบอจัฉริยะในการสัญจรทางบก 
ทางน ้า หรือทางทะเล 

0 0% 0 0% 

15. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินการพฒันา
หรือการบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานของ เทศบาล ท่ีมีความ
ต่อเน่ืองหรือไม่ขาดตอน 

84 84% 16 16% 

ด้านผังเมือง 

1. ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการปรับปรุงชุมชน
แออดัหรือแหล่งเส่ือมโทรมในเขต เทศบาล 

0 0% 0 0% 

2. ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการจดัการท่ีดินหรือ
การใชป้ระโยชน์ท่ีดินในเขต เทศบาล 

0 0% 0 0% 

3. ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อสภาพภูมิทศัน์หรือ
ความสวยงามของเมือง 

80 80% 20 20% 

4. ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อโครงการพฒันาพ้ืนท่ีสี
เขียวหรือพ้ืนท่ีสวนสาธารณะเพ่ิมขึ้นของ เทศบาล ใน
ระหว่างปี 

80 80% 20 20% 

ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต 

1. ความพึงพอใจของสตรีท่ีมีต่อการฝึกอาชีพ การอบรม
พฒันาฝีมือแรงงานจาก เทศบาล 

90 90% 10 10% 

2. ความพึงพอใจของสตรีท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสุขภาพ
สตรีท่ี เทศบาล จดัให้มีขึ้น 

89 89% 11 11% 

3. ความพึงพอใจของสตรีท่ีมีต่อการไดรั้บการดูแล 
สงเคราะห์ หรือฟ้ืนฟูจาก เทศบาล 

85 85% 15 15% 

4. ความพึงพอใจของผูสู้งอายตุ่อการสนบัสนุนกิจกรรมของ
สมาคม/ชมรมผูสู้งอายโุดย เทศบาล 

90 90% 10 10% 

5. ความพึงพอใจของผูพ้ิการต่อการไดรั้บการดูแล สงเคราะห์ 95 95% 5 5% 



๑๒๖ 
 

สนบัสนุน หรือฟ้ืนฟูหรือการส่งเสริมสุขภาพจาก เทศบาล 

6. ความพึงพอใจของผูติ้ดยาเสพติดต่อก ารไดรั้บการดูแล 
สงเคราะห์ สนบัสนุน หรือฟ้ืนฟูสุขภาพจาก เทศบาล 

0 0% 0 0% 

7. ความพึงพอใจของผูพิ้การต่อศนูยพ์กัพิง/ดูแล/ฟ้ืนฟูสภาพ
ท่ีด าเนินการโดย เทศบาล 

0 0% 0 0% 

8. ความพึงพอใจของผูสู้งอายตุ่อบริการของสถานสงเคร าะห์/
บา้นพกัคนชรา/ศูนยพ์กัพิงผูสู้งอายท่ีุด าเนินการโดย เทศบาล 

0 0% 0 0% 

9. ความพึงพอใจของผูสู้งอายตุ่อบริการของศูนยดู์แล
ผูสู้งอาย/ุDay-care ท่ีด าเนินการโดย เทศบาล 

0 0% 0 0% 

10. ความพึงพอใจของผูมี้รายไดน้อ้ยหรือผูด้อ้ยโอกาสท่ี
ไดรั้บการดูแลดา้นท่ีอยูอ่าศยัจาก เทศบาล 

80 80% 20 20% 

ด้านการศึกษา 

1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการส่งเสริมการเรียนรู้
นอกห้องเรียน/ก ารเรียนรู้ตามอธัยาศยัท่ีไดรั้บจาก เทศบาล 

70 70% 30 30% 

2. ความพึงพอใจของเด็กและเยาวชนซ่ึงเป็นผูพ้ิการและดอ้ย
โอกาสท่ีไดรั้บการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกระบบหรือการศึกษา
ตามอธัยาศยัจาก เทศบาล 

70 70% 30 30% 

3. ความพึงพอใจของเด็กนกัเรียนหรือผูท่ี้เขา้ร่วมโครงการ
ส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานการศึกษาซ่ึง เทศบาล ด าเนินการ
ร่วมกบัหน่วยงานภายนอก/สถาบนัอุดมศึกษา/องคก์ร
วิชาชีพ/หน่วยงานภาคเอกชน 

80 80% 20 20% 

4. ความพึงพอใจของเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษต่อการจดั
การศึกษาหรือโครงการพฒันาศกัยภาพของเด็กท่ีมี
ความสามารถพิเศษเป็นการเฉพาะท่ีด าเนินการโดย เทศบาล 

75 75% 25 25% 

5. ความพึงพอใจของผูป้กครองตอ่ความเช่ือมัน่ในคุณภาพ
ของโรงเรียน ของ เทศบาล หรือการจดัการศึกษ าของ 
เทศบาล 

85 85% 15 15% 

6. ความพึงพอใจของช่างฝีมือแรงงานต่อความเช่ือมัน่ในการ
จดัการศึกษาหรือการส่งเสริมอาชีพและทกัษะฝีมือแรงงาน
ของ เทศบาล 

65 65% 35 35% 

ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเท่ียว และการลงทุน 

1. ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อสภาพความสมบูรณ์
ของแหลง่ท่องเท่ียวท่ี อปท.พฒันาขึ้นหรือบ ารุงรักษา 

0 0% 0 0% 

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและ
การจดัการทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี อปท. 

80 80% 20 20% 



๑๒๗ 
 

 
 
 
 
 

ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน 

1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการฟ้ืนฟู การอนุรักษ ์
หรือการพฒันาแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรม ประเพณี สถานท่ี
ส าคญั หรือแหล่งมรดกท่ีส าคญัในเชิงประวติัศาสตร์ท่ี
ด าเนินการหรือสนบัสนุนโดย เทศบาล 

88 88% 12 12% 
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