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ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13, ข้อ 14 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  ได้ก าหนดหห้มีการด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการ
จะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการหนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เพ่ือหห้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาหห้ประชาชนหนท้องถิ่นทราบหนที่เปิดเผยภายหนสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายหนเดือนธันวาคมของทุกปี     

 

ดังนั้น  เพ่ือหห้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าข้าม จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าข้ามประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – 30 
กันยายน 2561) ขึ้น  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามหห้นายกเทศมนตรีต าบลท่าข้าม ทราบ  
คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหนการพัฒนาเทศบาล
ต าบล  สามารถแก้ไขปัญหาหห้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอหจสูงสุด   
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓, ๑๔ และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  ได้ก าหนดหห้มีการด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น  ซึ่ ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการหนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือหห้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น   และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาหห้ประชาชนหนท้องถิ่นทราบหนที่เปิดเผยภายหนสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้งภายหนเดือนธันวาคมของทุกปี     
 
1.1 ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจหห้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผล
หห้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆเพ่ิมมากขึ้นทั้งหนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยด้านการวางแผนการ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
อ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนหหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัดทั้งทรัพยากรบุคคล
งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือหห้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความ
โปร่งหสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงก าหนดหห้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะหห้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้
ตามเป้าหมายที่วางไว้จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

ดังนั้น  การวางแผนคือความพยายามที่ เป็นระบบ  (System attempt) เพ่ือตัดสินหจเลือก
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพ่ือหห้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้นแม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ 
ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยหน
การปรับปรุงประสิทธิภาพหนการด าเนินงานรวมถึง“ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการด าเนินงาน
เป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไรเพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาหช้หนการปรับปรุงแก้ไขขยายขอบเขต
หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน 
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การติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ส าคัญอย่างหนึ่งหนการด าเนินงานพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสามารถชี้ถึงผลการด าเนินงานและสามารถหช้เป็นเครื่องมือหนการปรับปรุงประสิทธิภาพหน
การด าเนินงานหห้เป็นไปโดยบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพหนการปฏิบัติภารกิจตาม
อ านาจหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมีองค์กรที่ท าหน้าที่ติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนา
ตามแนวทางที่ก าหนดไว้หนระเบียบกฎหมาย 

การติดตาม (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายหนโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือหห้ข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงานหากไม่มี
ระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลหห้เกิดความล่าช้าหนการด าเนินงานหห้ลุล่วงค่าหช้จ่ายโครงการจะสูงเกิน
กว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาหน
การควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน เสียเวลาหนการตรวจสอบความขัดแย้งหนการปฏิบัติงานภายหนหน่วยงาน
หรือระหว่างงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ หนทางตรงข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดี
แล้ว จะก่อหห้เกิดประสิทธิภาพหนการหช้ต้นทุนด าเนินงานด้านต่างๆ ยกตัวอย่าง เช่น การหห้ข้อมูลป้อนกลับ
เกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นหนโครงการและเสนอแนวทางแก้ปัญหา 
การติดตามดูความสามารถหนการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพหนการด าเนินงาน
ของส่วนต่างๆ หนโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน เป็นต้นดังนั้น การติดตาม เป็นขั้นตอนการ
ตรวจสอบผลการด าเนินงานกิจกรรมของแผนงานหรือโครงการตามแผนพัฒนาสามปี แผนด าเนินงานว่าได้ปฏิบัติ
ตามที่ก าหนดรายละเอียดไว้หรือไม่ มีความเหมาะสมหนการหช้ทรัพยากรหรือไม่อย่างไร ทั้ งนี้ เพ่ือทราบ
ความก้าวหน้าของกิจกรรมดังกล่าว เพ่ือรายงานหห้ผู้บริหารทราบหนการที่จะพิจารณาตัดสินหจสั่งการตามสมควร
ต่อไปเพื่อหห้โครงการบรรลุเป้าหมาย 

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนงานโครงการ 
ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของแผนงานโครงการนั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับ
การติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะหช้หนการปรับปรุง แก้ไขจะด าเนินการต่อไป หรือยุติการด าเนินการซึ่ง
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการ
ปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นหห้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่
ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความ
สอดคล้องกับการหช้ทรัพยากรเพียงหดซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ถือเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถ
น าไปปรับปรุงและการตัดสินหจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการ
ตัดสินหจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยหช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเท่ียงตรง เชื่อถือได้ 

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกหนการตรวจสอบการท างานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือหห้เกิดความโปร่งหส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปหนทิศทางหด  จะ
ด าเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยหนท้องถิ่น  
เพราะว่าการด าเนินการหดๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลหนสิ่งที่วางแผนไว้
แล้วและที่ได้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจาก
การติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชน
หนท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือหห้เกิดความโปร่งหส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอหจซึ่งเกิดจากกระบวนการ
วางแผน      

 
เทศบาลต าบลท่าข้าม จึงต้องการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล

ต าบลท่าข้าม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  -   กันยายน ๒๕๖1) ตาม



 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าข้าม ประปีงบประมาณ 2561 (1 ต.ค. 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

 

 

                             

 

๖ 

ระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
หมวด ๖  ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔  และฉบับที่ 3  พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการ  

(๑) ก าหนดแนวทาง  วิธีการหนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น เพ่ือหห้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาหห้ประชาชนหนท้องถิ่นทราบหนที่เปิดเผยภายหนสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายหนเดือนธันวาคมของทุกปี   

 
 

1.2 องค์กรที่รับผิดชอบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลท่าข้าม 

เทศบาลต าบลท่าข้าม  ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28 หห้ผู้บริหารท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามค าสั่งเทศบาลต าบลท่าข้าม  ที่ 112/2560  ลงวันที่ 26  เมษายน 2560 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าข้ามประกอบด้วย  

1. นายศรีบุตร  วารินทร์ สมาชิกสภาท้องถิ่น     ประธานกรรมการ 
2. นายพิพัฒน์  ฟูเอ้ือง สมาชิกสภาท้องถิ่น กรรมการ 
3. นายสามารถ  สุดหจ๋ สมาชิกสภาท้องถิ่น กรรมการ 
4. ผู้หหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ต าบลหางดง ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น กรรมการ 
5. ผู้หหญ่บ้าน หมู่ที ่2 ต าบลหางดง ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น กรรมการ 
6. ท้องถิ่นอ าเภอฮอด ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ 
7. พัฒนาการอ าเภอฮอด ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ 
8. หัวหน้าส านักปลัด  กรรมการ 
9. ผู้อ านวยการกองช่าง  กรรมการ 
10. นายอินสม   บรรทา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
11. นายศรีบุตร   แก้วสุดหจ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
12. นายสมเกียรติ  เวคีวิทยา ปลัดเทศบาลต าบลท่าข้าม     กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้าที่ดังนี ้
1. ก าหนดแนวทาง วิธีการหนการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น เพื่อหห้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาหห้ประชาชนหนท้องถิ่นทราบหนที่เปิดเผยภายหนสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายหน
เดือนธันวาคมของทุกปี  



 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าข้าม ประปีงบประมาณ 2561 (1 ต.ค. 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

 

 

                             

 

๗ 

เพ่ือปฏิบัติหห้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  ข้อ 28  และมติการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลท่าข้าม  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2560  ครั้งที่ 1/2560 จึงแต่งตั้งคณะท างานติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าข้าม ดังนี้  

(1) นายเทอดพงษ์  วงค์จิตติมา หัวหน้าส านักปลัด  ประธานคณะท างาน 
(2) นายภควัต   กาวรรณ์  หัวหน้าฝ่ายปกครอง   คณะท างาน 
(3) นางสาวอรณิชชา   มงคล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  คณะท างาน 
(4) นางสมศรี  องอาจ  พนักงานพิมพ์ดีด     คณะท างานและเลขานุการ 

หห้คณะท างานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าข้าม  มีอ านาจหน้าที่เพ่ือช่วย
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าข้ามหนการช่วยปฏิบัติงานติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าข้าม และหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย   

 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง  
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริงเทศบาลต าบลท่าข้าม  หนฐานะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องหห้การบริการแก่ประชาชนจึงจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท าแผน
ติดตามและประเมินผล เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินการหนด้านต่าง  ๆ เพ่ือหช้เปรียบเทียบ
การท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย 
 
1.3 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

1. เพ่ือหห้การด าเนินการตามแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถตอบสนอง
ความต้องการ และปัญหาของประชาชนได้ 

2. เพ่ือหห้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
3. เพ่ือน าไปทบทวนการวางแผนพัฒนา และปรับปรุงแนวทางหนการพัฒนาหห้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
4. เพ่ือหช้เป็นข้อมูลส าหรับหน่วยงานจัดท าแผนพัฒนา และผู้บริหารหนการวางแผนพัฒนาปีต่อไป 

 
1.4 กรอบและแนวทางหนการติดตามและประเมินผล 

1. กรอบหนการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าข้าม ได้ด าเนินการตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย  ดังนี้ 
1.1 หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่  มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่   ๒๒  

พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – 
๒๕๖๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

1.2 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

1.3 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม 
๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
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๘ 

1.4 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  
๒๕๕๙  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

1.5  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. ๒๕61 

1.6 คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

2. แนวทางหนการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าข้าม  ที่ได้รับการแต่งตั้งตาม

ระเบียบฯ ได้ก าหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ดังนี้   
๑.  ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – 

๒๕๖4)   
๒. ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานที่ก าหนดไว้หนแผนพัฒนา ปีงบประมาณ ๒๕61  และ

เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา ห้วงเวลาหนการติดตามและประเมินผล ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – 
กันยายน 2561 

 
1.๕  ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่หช้หนการติดตามและประเมินผล 

๑.  ระเบียบที่หช้หนการติดตามและประเมินผล   
  ระเบียบหนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีองค์ประกอบที่หช้หนการติดตามดังนี้ 
  (๑)  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ  ๒๘  โดยมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมหนการเป็นคณะกรรมการติดตาม   

(๒)  การบันทึกข้อมูลหนแบบรายงานดังนี้ 
แบบที่ 1 แบบประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อมูลหนระบบ e-Plan (www.dla.go.th) 
แบบที่ 3 การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าข้าม  

- แบบประเมินตนเอง (แบบที่ 1) 
๒.  วิธีการหนการติดตามและประเมินผล 

วิธีการหนการติดตามและประเมินผล  มีวิธีการดังนี้ 
(๑) ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – 

๒๕๖4)   
(๒) ห้วงเวลาหนการติดตามและประเมินผล ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – กันยายน  2561 
(๓) ด าเนินการตรวจสอบหนระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง

ทั้งหมดหนพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
หรือไม ่ 

(๔) สรุปผลการด าเนินโครงการหนแผนพัฒนา   
(๕) สรุปผลการประเมินความพึงพอหจ 
(6) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

http://www.dla.go.th/
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๙ 

๓.  เครื่องมือที่หช้หนการติดตามและประเมินผล 
แบบที่ 1 แบบประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อมูลหนระบบ e-Plan (www.dla.go.th) 
แบบที่ 3 การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าข้าม 

- แบบประเมินตนเอง (แบบที่ 1) 
 

1.6 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กร จะเกิดประโยชน์ต่อองค์กรหลายด้าน คือ 

1. ท าหห้ทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริง สามารถจัดล าดับความส าคัญของปัญหาและ
แก้ไขปัญหาได้ทันที เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาขององค์กร 

2. ท าหห้วางแผนงานโครงการได้ตรงเป้าหมาย แก้ปัญหาได้ถูกจุดและพัฒนาได้ตรงตามนโยบาย
ที่วางไว้ 

3. เป็นกลไกส าคัญท่ีจะมุ่งไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา 
4. ท าหห้ทราบผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ เมื่อเริ่มวางแผนหหม่อีกครั้งก็จะมีข้อมูล

สารสนเทศที่ชัดเจนเที่ยงตรงและเป็นปัจจุบัน สามารถเป็นเครื่องมือหนการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
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๑๐ 

บทที่ 2 
ยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนา  

 

2.1 วิสัยทัศน์การพัฒนา 

 

“บริหารงานหห้ถูกต้องโปร่งหส  หส่หจหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มุ่งพัฒนา 

หห้ประชากินดีอยู่ดี ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

 
2.2 จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 
 1. ระบบการคมนาคมขนส่งสะดวก รวดเร็ว การหห้บริการพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการทั่วถึง  
สามารถรองรับการพัฒนาเมืองหนระยะยาว 
 2. ประชาชนหนพื้นท่ีสามารถพ่ึงพาตนเองและมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
 3. สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษต่อประชาชน 
 4. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน เป็นคนมีคุณภาพดีทั้งร่างกาย
สติปัญญาและจิตหจ 

5. ประชาชนมีความปลอดภัยหนชีวิตและทรัพย์สิน เป็นชุมชนปลอดยาเสพติด 
6. ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณีท่ีดีงามของท้องถิ่น มีการสืบทอดเป็นเอกลักษณ์จากรุ่นสู่รุ่น 
7. เทศบาลมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประชาชาชนมีส่วนร่วมหนการพัฒนาท้องถิ่นทุกด้าน

และพึงพอหจหนการหห้บริการของเทศบาลหนระดับดีมาก 
 
2.3 พันธกิจ 

 พันธกิจที่  1 การส่งเสริมหห้ต าบลท่าข้ามเป็นเมืองน่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมท่ีสะอาดและสวยงาม 
 พันธกิจที่  2 การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนหห้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ ตามปรัชญา 
        เศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจที่  3 การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 พันธกิจที่  4 ส่งเสริมหห้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกาย จิตหจ และสติปัญญา 
 พันธกิจที่  5 ส่งเสริมหห้ประชาชนได้รับการศึกษาหนระบบและนอกระบบอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 พันธกิจที่  6 การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยหนชีวิตและทรัพย์สิน 
 พันธกิจที่  7 ดูแลเอาหจหส่  ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคระบาด   
        และแก้ไขปัญหายาเสพติดหนต าบล 
 พันธกิจที่  8 เพ่ิมขีดความสามารถของภาคประชาชนหห้มีส่วนร่วมทุกด้าน 
 พันธกิจที่  9 การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล    
 
 

2.4 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
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๑๑ 

 นายกเทศมนตรีต าบลท่าข้าม (ดาบต ารวจไพศาล  พุทธเหมาะ) ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลต าบลท่า
ข้าม เมื่อวันที่  23  สิงหาคม  2555 ได้วางนโยบายหนการบริหารงาน ดังนี้ 

  1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคด้านต่าง ๆ เช่น ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือที่อยู่อาศัยและ 
                             การเกษตร   ขยายเขตประปาเพ่ือการอุปโภคบริโภคหห้ครอบคลุมทุกพื้นที่หนเขต 
                             เทศบาลต าบลท่าข้าม หห้ประชาชนได้รับความสะดวก โดยเท่าเทียมกันและทั่วถึง 
      1.2 การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะตามจุดเสี่ยง  จุดอันตรายหห้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
      1.3 การก่อสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง รวมทั้งก่อสร้างรางระบายน้ า 
                               ตามถนนและซอยหนหมู่บ้าน 

1.4 การพัฒนาแหล่งน้ า โดยการขุดลอกล าเหมือง ล าห้วย อ่างเก็บน้ า วางท่อน้ าเพ่ือหช้  
      หนการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 

      1.5 การติดตั้งป้ายซอยหนหมู่บ้านเพื่อความสะดวกหนการคมนาคม 

  2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
      2.1 การส่งเสริมอาชีพ เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย โดยการอบรมวิชาชีพแก่กลุ่มสตรีแม่บ้าน 
                               และผู้สนหจ  เพื่อการประกอบอาชีพและเพ่ือความอยู่ดีกินดี 
      2.2 การส่งเสริมการท่องเที่ยว  โดยการพัฒนาพื้นที่หนเขตเทศบาลหห้สะอาด  สวยงาม 
                               น่าอยู่  น่าอาศัย  และเป็นจุดพักของนักท่องเที่ยว  เพื่อกระตุ้นการหช้จ่าย 
      2.3 การจัดตั้งกองทุนเพ่ือการเกษตร เช่น ปุ๋ย สารจ ากัดแมลงและวัชพืช  เครื่องจักรกล 
                               เพ่ือการเกษตรเพ่ือลดต้นทุนการผลิตรวมทั้งการรวมกลุ่มเพ่ือการต่อรองราคาสินค้า 
                               และผลผลิตทางการเกษตร 
    2.4 การจ้างแรงนักเรียน/นักศึกษา  หนช่วงปิดภาคเรียน  เพื่อหห้มีรายได้เพ่ือการศึกษา 
                                และลดค่าหช้จ่ายของผู้ปกครอง 
 
 3. นโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
     3.1 การปรับปรุงภูมิทัศน์หนเขตเทศบาล ถนน  ทางเท้า หห้มีสภาพแวดล้อมดี สะอาด 
                                 สวยงาม  
                           3.2 การส่งเสริมการลด คัดแยกขยะ เพื่อลดมลภาวะและลดค่าหช้จ่ายหนการก าจัด  
                                ขยะอย่างเป็นระบบ 
      3.3 การส่งเสริมการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวด้วยการปลูกต้นไม้หนที่หรือทางสาธารณะ 

 4. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี 
     4.1 การขยายการศึกษาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เป็นโรงเรียนอนุบาล  เพ่ือส่งเสริม 
           การศึกษาของเด็กหห้ครอบคลุมทั่วถึง และเพ่ือเป็นการลดค่าหช่จ่ายของผู้ปกครอง  
                                 รวมทั้งอุดหนุนงบประมาณแก่โรงเรียนหนเขตเทศบาลต าบลท่าข้าม 
     4.2 สนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและกิจกรรมทุกศาสนา รวมทั้งฟ้ืนฟู 
    วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม 
     4.3 การติดตั้งอินเตอร์เน็ตไร้สายเพื่อส่งเสริมการศึกษา การอบรม รวมทั้งเพ่ือการ 
   สื่อสารและการติดตามข่าวสารที่ทันสมัยและทันเหตุการณ์  หห้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
     4.4 ด าเนินการจัดหห้มีการสอนพิเศษกับนักเรียนหนช่วงปิดภาคเรียน เพ่ือการหช้เวลา 
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๑๒ 

   ว่างหห้เป็นประโยชน์ กระตุ้นหห้มีการเรียนต่อหนระดับสูงขึ้น และเป็นการลด 
   ค่าหช้จ่ายของผู้ปกครองหนการเรียนเสริมของบุตรหลาน 

 5. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสาธารณสุข 
     5.1 การส่งเสริมสุขภาพประชาชนตั้งแต่อยู่หนครรภ์จนถึงผู้สูงอายุ  เพื่อสุขภาวะไม่ 
  เจ็บป่วยด้วยโรคที่สามารถป้องกันได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเกิดและตายอย่างมีศักดิ์ศรี 
     5.2 การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่น การพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก 
    การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นต้น 
       5.3 การจัดตั้งหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) มีรถบริการรับ-ส่ง ยามเจ็บไข้ได้ 
   ป่วยอย่างทันท่วงท ีลดภาวการณ์เกิดความพิการทุพลภาพส่งเสริมการเข้าถึง 
   บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
     5.4 การส่งเสริม  โดยการจัดซื้ออุปกรณ์ออกก าลังกายหนร่ม  จัดตั้งศูนย์ออกก าลังกาย  
                                 (Fitness center) ปรับปรุงสวนสุขภาพ ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ เพ่ิมอุปกรณ์ออก 
   ก าลังกายกลางแจ้ง  เพื่อเป็นสถานที่ออกก าลังกายและพักผ่อนหย่อนหจ 
     5.5 การส่งเสริมหห้มีการรวมกลุ่มสร้างสุขภาพ  กลุ่มออกก าลังกาย  พร้อมทั้งปรับปรุง 
                                 สนามกีฬาหห้ได้มาตรฐาน  เพ่ือกระตุ้นการออกก าลังกายทุกเพศทุกวัย 
     5.6 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ดูแลผู้ด้วยโอกาส เช่น  คนพิการ  ผู้ยากไร้  ผู้ไร้ที่พ่ึง   
    หห้สามารถหห้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุข  หห้ครอบคลุมทั่วถึง 
      5.7 การและสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพ้ืนที่ร่วมกับ 
    ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   

 6. นโยบายด้านการบริการสังคม  การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยหนชีวิตและ
ทรัพย์สิน     
      6.1 การสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการหมู่บ้านและกลุ่มต่าง ๆ 
                            6.2 การอุดหนุนงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชน (กองทุนออมทรัพย์วันละบาท) 
      6.3 การติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยหนชีวิตและทรัพย์สิน 
      6.4 การส่งเสริมการรวมกลุ่มของเยาวชนเพื่อท ากิจกรรมต่าง ๆ หนทางสร้างสรรค์            
                                 ปอ้งกันยาเสพติด 
      6.5 การติดตั้งเสียงไร้สายครอบคลุมทุกหมู่บ้าน  เพ่ือหห้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล 
    ข่าวสารที่ทันสมัย  ทันเวลาและเป็นปัจจุบัน 
      6.6 การออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพถึงหมู่บ้านเพื่อความสะดวกของผู้สูงอายุ และ 
     คนพิการ 

 7. นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการพัฒนาการเมือง 
                          7.1  การกระตุ้นและส่งเสริมหห้ประชาชนสามารถตรวจสอบการบริหารงานของ เทศบาล 
                         7.2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนหนการตัดสินหจทางการเมืองหห้มีความ 
                               เขม้แข็งทางการเมือง  โดยยึดหลักคุณธรรม 
     7.3 การบริหารงานตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   กล่าวคือ   ยึดหลักนิติธรรม       
                                 หลักคุณธรรม หลักความโปร่งหส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และ 
                                 หลักความคุ้มค่า 
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๑๓ 

  เป้าหมายของการพัฒนา  คือ  หห้ประชาชนมีส่วนร่วมหนการพัฒนาท้องถิ่นและมีส่วนร่วม
ทางการเมืองอย่างต่อเนื่องทุกขั้นตอน  เพิ่มประสิทธิภาพหนการบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีศักยภาพ 
 

 
2.5 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 แนวทางการพัฒนา 
 (1.1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคม ด้านการเกษตร และการบริหารจัดการโครงสร้าง

พ้ืนฐานอื่น 
- การด าเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง การพัฒนาและบ ารุงรักษาแหล่ง

น้ า รวมถึงการจัดการจราจรหนพ้ืนที่หห้มีประสิทธิภาพเช่น การก่อสร้าง ปรับปรุงถนน ผิวการจราจร ทางเท้า 
สะพานและระบบการระบายน้ า ป้ายเส้นทาง  เป็นต้น 

- พัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภคด้านเกษตรกรรมและระบบชลประทานที่มุ่งเน้นประโยชน์เพ่ือ
การเกษตร เช่น การขุดลอกคู คลอง ล าเหมืองสาธารณะ การก่อสร้าง ปรับปรุงฝาย พนังกันดิน เป็นต้น 

- พัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภคโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนตามความจ าเป็นและความต้องการของ
คนหนท้องถิ่น เช่น ศาลาอเนกประสงค์ ศาลาประชุมประชาคม อาคารโรงเรือน ร้านค้าชุมชน ฌาปนสถาน เป็นต้น 

 (1.2) พัฒนาระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 
- ด าเนินการเกี่ยวกับการติดตั้ง ปรับปรุงซ่อมแซม บ ารุงรักษา ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หห้ทั่วถึง

เหมาะสมและเพียงพอครบทุกหมู่บ้าน โดยเฉพาะบริเวณจุดเสี่ยง 
 (1.3) สร้างและปรับปรุงระบบประปา 

- ด าเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้างและปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาระบบประปาหห้มีคุณภาพ หห้
ทั่วถึง เหมาะสมและเพียงพอครบทุกหมู่บ้าน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 แนวทางการพัฒนา 

 (2.1) การสร้างงาน สร้างอาชีพและสร้างรายได้หห้แก่ประชาชน 
- การสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นต่าง ๆ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ  

เอกชน และสถาบันการเงิน หห้สามารถด าเนินการแบบบูรณาการหนลักษณะการรวมกลุ่ม เพ่ือร่วมกันพัฒนา
ยกระดับสินค้า/บริการ ทั้งหนด้านการท่องเที่ยว การเกษตรผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามศักยภาพของพ้ืนที่หห้ได้มาตรฐาน
และมีการหช้เทคโนโลยี ระบบการควบคุมการผลิตที่ช่วยลดต้นทุน เพ่ิมคุณภาพ และมูลค่าสินค้า /บริการ รวมถึง
การพัฒนาบุคลากร อันจะส่งผลหห้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีกา ร
รับประกันคุณภาพสินค้า มีการส่งเสริมการตลาดร่วมกันและก่อหห้เกิดการแสวงหาโอกาสทางการตลาดหหม่ๆ เพ่ือ
สามารถเตรียมความพร้อมแข่งขันและรองรับผลกระทบจากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

 - ด าเนินการเกี่ยวกับการอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ ส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนกลุ่มอาชีพเพ่ือ
สร้างรายได้หห้แก่ชุมชน ส่งเสริมโครงการเศรษฐกิจชุมชน แก้ไขปัญหาความยากจนโดยหช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงพัฒนาองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้และขยายผลไปสู่การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์หนการด าเนินชีวิต
และด าเนินธุรกิจ หห้ความรู้ ทักษะ ส่งเสริมการหช้ทรัพยากรหนท้องถิ่นเป็นฐานการผลิต   การพัฒนาผลผลิตหห้มี
คุณภาพ  
  

 (2.2) การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีหหม่ 
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- การหช้ทรัพยากรธรรมชาติหนท้องถิ่นเพ่ือเป็นฐานการผลิตทางด้านการเกษตรอย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ การหช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และการส่งเสริมกิจกรรมการเกษตร โดย
หช้แนวคิดการเกษตรทฤษฎีหหม่ 

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา 
 (3.1) การปลุกจิตส านึกหนการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- การศึกษารวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม และผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความรู้ความเข้าหจ จิตส านึกและความตระหนักหนคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อหห้ชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหนการผลิตและบริโภค เพ่ือลดผลกระทบที่มี
ต่อสิ่งแวดล้อม 

- ด าเนินโครงการเพ่ือส่งเสริมหห้ประชาชนได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- การบ าบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งการอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ การ
ก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูลและการบ าบัดน้ าเสีย 

 (3.2) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และระบบการแก้ไข

ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยหห้ชุมชนด าเนินการด้วยตนเองมากขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมถึงการก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ 
(Zoning) การก าหนดบทบัญญัติ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง เพ่ือควบคุมกิจกรรมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต 

- การป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยความร่วมมือของประชาชนหน
ท้องถิ่น 

- การศึกษาดูงาน  การหาต้นแบบเพ่ือเทียบเคียงวิธีการบริหารจัดการ จนถึงการคัดเลือกพ้ืนที่เพ่ือ
ท าการบ่มเพาะแนวทางหนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ เพ่ือพัฒนาหห้เกิด
ผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรม สามารถหช้เป็นต้นแบบและแนวทางหนการพัฒนาเพ่ือท าการขยายผล ได้อย่างต่อเนื่องสู่
ท้องถิ่นอ่ืน 
 
 

4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษแ์ละสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 แนวทางการพัฒนา 
 (4.1) การจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม  

- การจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างแหล่ง
เรียนรู้เพ่ือการสืบค้นภูมิปัญญา/เอกลักษณ์ท้องถิ่น การพัฒนาระบบข้อมูลการวางแผนพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่ง
การเรียนรู้ รวมทั้งบูรณะฟ้ืนฟูแหล่งโบราณสถานแหล่งประวัติศาสตร์ที่ส าคัญ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และพัฒนาสถานที่ส าคัญทางศาสนาหนต าบลหห้ด ารงอยู่อย่าง
มั่นคง 

- การสนับสนุนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมหนแต่ละท้องถิ่น เป็นการ
น าศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาเป็นจุดขาย หนขณะเดียวกันยังเป็นการกระตุ้นหห้ชุมชนมีความ
ภาคภูมิหจและมีส่วนร่วมหนการสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเชียงหหม่ 

 (4.2) การอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี จริยธรรม คุณธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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๑๕ 

- การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างศิลปวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตคนท้องถิ่นหนปัจจุบัน การจัดกิจกรรม
และการสร้างกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นและคุณธรรมจริยธรรมรวมถึ งกิจกรรมทางศาสนา การส่งเสริม
สนับสนุนหห้เกิดการพัฒนาและสร้างสรรค์งานศิลปะหนแขนงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาติ 
- ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 แนวทางการพัฒนา 
 (5.1) การส่งเสริมการเรียนรู้  

- การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งหนระบบและนอกระบบที่มีคุณภาพพร้อมทั้งเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ/หรือศูนย์การเรียนรู้ที่เหมาะสมและเพียงพอส าหรับประชาชนทุก
ระดับ เพ่ือก้าวไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาความพร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน ทั้งทางด้านการอบรมหห้ความรู้ การสนับสนุน
ทุนการศึกษา อาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การเรียน สื่อสารสนเทศการการศึกษา 

- ส่งเสริม พัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานบริการทางการศึกษาของสถานศึกษาหนสังกัดและ
สถาบันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างโอกาสทางการศึกษาส าหรับประชาชนทุกระดับ  

 (5.2) การส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน 
- การพัฒนาหห้มีระบบบริการสุขภาพทางด้านสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และ

ฟ้ืนฟูสมรรณภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน การส่งเสริมและสนับสนุนหห้ประชาชนมีทักษะหนการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตหจของคนหนชุมชน 

- ด าเนินโครงการอบรมหห้ความรู้ด้านสุขอนามัย ทั้งทางด้านการบริโภค – อุปโภค การป้องกัน
โรคติดต่อ โรคระบาด เพื่อหห้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

- ประสานกับหน่วยงานราชการหนการป้องกันโรคติดต่อและโรคระบาดตามฤดูกาลต่าง ๆ 
 (5.3) การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

- จัดสร้างลานกีฬาต าบลหางดง  สถานที่ออกก าลังกายพร้อมอุปกรณ์ออกก าลังกาย และสถานที่
พักผ่อนหย่อนหจ พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์กีฬาเทศบาลต าบลท่าข้าม 

- ส่งเสริมหห้ประชาชนได้ออกก าลังและเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ 
 

 (5.4) การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
- การศึกษา รวบรวมข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสหนท้องถิ่น การก าหนดแนวทางหนการ

สงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ที่ด้อยโอกาส ทั้งหนด้านการศึกษา การพัฒนาอาชีพ การเข้าถึงปัจจัยการผลิต 
รวมทั้งการติดตามประเมินผลการสงเคราะห์อย่างต่อเนื่อง เพ่ือหห้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสสามารถพ่ึงพา
ตนเองได ้
 
6. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 แนวทางการพัฒนา 
 (6.1) การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม อบายมุขและสิ่งเสพติด 
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- การร่วมมือและเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม อบายมุขและ
สิ่งเสพติดหนการก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สถาบัน
ศาสนา สถานศึกษา และสถานที่ท างานอย่างเป็นระบบ 

 (6.2) เสริมสร้างประสิทธิภาพหนการรักษาความสงบและความปลอดภัยหห้แก่ชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
- การสร้างความตระหนักหนการมีส่วนร่วมของประชาชนหนท้องถิ่น ส่งเสริมหห้มีการสร้างเครือข่าย

อาสาสมัครชุมชน กลุ่มจิตอาสา เพ่ือเฝ้าระวังและรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน  
- พัฒนาระบบและประสิทธิภาพหนการรักษาความสงบปลอดภัยหนชุมชนอย่างบูรณาการ  ทั้งหน

ด้านการพัฒนาบุคลากร การสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ เทคโนโลยี และการพัฒนาเครือข่ายหนการป้องกันและเฝ้า
ระวังภัยหนรูปแบบต่างๆ รวมถึงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านความปลอดภัย 
 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 แนวทางการพัฒนา 
 (7.1) การสร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรขององค์กร 

- การปรับกระบวนทัศน์และสร้างจิตส านึกของบุคลากรขององค์กรหห้ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 
และทัศนคติที่ดีของบุคลากรทุกระดับหนการหห้บริการประชาชน โดยประชาชนได้รับความพึงพอหจ 

- พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรหห้มีความรู้ความสามารถและมีนวัตกรรมหนการบริการ การ
ปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่ประโยชน์สุขของประชาชน ตลอดจนพัฒนาบุคลากรและองค์กรเพ่ือก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC)  

(7.2) การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลหนการบริหารจัดการ 
- การพัฒนาประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นความคุ้มค่าหนการปฏิบัติภารกิจ เน้นการบริการโดยค านึงถึง

ความความต้องการของประชาชน เพ่ิมบทบาทภาคเอกชนหนกิจการของรัฐ เพ่ือลดภาระการลงทุนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพหนการหห้บริการ ตลอดจนพัฒนากลไกการก ากับดูแลที่เข้มแข็งและโปร่งหส โดยค านึงถึงผลประโยชน์
ของผู้รับบริการเป็นหลัก และด าเนินการควบคู่ไปกับการปลูกฝังจิตส านึกข้าราชการหห้ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 
การรับผิดชอบต่อส่วนรวม การพร้อมรับการตรวจสอบจากประชาชน และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการ
เปิดเผยข้อมูลหน่วยงานตามกฎหมาย 

- พัฒนารายได้โดยการปรับปรุงแหล่งรายได้ วิธีการหารายได้ รวมทั้งระบบการจัดเก็บภาษี ของ
เทศบาล 

- การจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องหช้และสถานที่ปฏิบัติงานหห้เพียงพอเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
หนการหห้บริการ โดยจัดการหห้บริการทั้งหนและนอกส านักงาน ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมการหห้บริการเพ่ือเตรียม
ความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

 (7.3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนหนการบริหารจัดการ   
- การเปิดโอกาสหห้ทุกภาคส่วนมีโอกาสหนการเสนอแนะและก าหนดบทบัญญัติรวมถึงกฎระเบียบที่

เกี่ยวข้องเพ่ือประสานประโยชน์ของภาคส่วนต่าง ๆ หห้เสมอภาคและมีความสมดุล ส่งเสริมและจัดหห้มีระบบการ
ควบคุมภายหนองค์กรภาครัฐตามท่ีกฎหมายก าหนด และส่งเสริมหห้มีการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน 

- ส่งเสริมความรู้ความเข้าหจเกี่ยวกับกิจกรรมของเทศบาลและการบริหารการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

- ส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชน โดยหช้กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมการ
จัดเวทีประชาคม การจัดประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็น 

- มีการประเมินความพึงพอหจผู้รับบริการ 
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บทท่ี 3 
 
 

 
 

 
3.1 แบบการก ากับการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564)  

 

ค าชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองหนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะ
ท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศหช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......เทศบาลต าบลท่าข้าม ต าบลหางดง  อ าเภอฮอด........................................ 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น   
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น   
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

2.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.1  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดท า
ฐานข้อมูล 

  

2.2  มีการเปิดโอกาสหห้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมหนการจัดท าแผน   
2.3  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

2.4  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

2.5  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

2.6  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื   
2.7  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
2.8  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพฒันา   
2.9  มีการก าหนดยุทธศาสตรท์ี่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
2.10 มีการอนุมัติและประกาศหช้แผนยุทธศาสตร์การพฒันา   
2.11 มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการหนแผนยทุธศาสตร์   
2.12 มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลแผนยุทธศาสตร์   

 สรุปผล เทศบาลต าบลท่าข้าม มีการด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่
ถูกต้อง ครบถ้วน ทุกขั้นตอนตามก าหนดระยะเวลา 

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

(ระหว่าง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2561) 
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๑๘ 

3.2 แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

 ค าชี้แจง  :  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือหช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้หนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564)  ประเมินปีละครั้งภายหนเดือน
ธันวาคม ของปีงบประมาณนั้นๆ   
 

ส่วนที่  1    ข้อมูลทั่วไป 
 1.1  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลท่าข้าม 
 1.2  รายงานผลการด าเนินงาน  (ระหว่างเดือนตุลาคม  2560 – กันยายน  2561) 

 

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 
 

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564)   

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1. การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน 156 12,368,000.00 152 57,082,520.00 152 57,526,680.00 152 57,526,680.00 

2. การพฒันา
เศรษฐกิจตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 5 195,000.00 5 195,000.00 5 195,000.00 5 195,000.00 

3. การบรหิาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและ
ระบบนิเวศน ์ 8 660,000.00 8 660,000.00 8 660,000.00 8 660,000.00 

4. การอนุรักษ์ และ
สืบสาน
ศิลปวฒันธรรม 
จารีตประเพณแีละ
ภูมิปญัญาทอ้งถิ่น 9 1,435,000.00 9 1,425,000.00 9 1,425,000.00 9 1,425,000.00 

5. การพฒันา
คุณภาพชวีิตของ
ประชาชน 42 20,915,000.00 42 20,915,000.00 42 20,915,000.00 42 20,915,000.00 

6. การจัดระเบยีบ
ชุมชน สังคมและ
การรักษาความสงบ
เรียบรอ้ย 11 2,870,000.00 11 2,870,000.00 11 2,870,000.00 11 2,870,000.00 

7. การพฒันาการ
บรหิารจัดการ
บ้านเมอืงที่ด ี 31 4,904,500.00 31 4,904,500.00 31 4,904,500.00 31 4,904,500.00 

รวม 262 43,347,500.00 258 88,052,020.00 258 88,496,180.00 258 88,496,180.00 
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๑๙ 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

อนุมัติงบประมาณ /แผนการด าเนินงาน 
(ตามเทศบัญญัติงบประมาณ และที่เพ่ิมเติม) พ.ศ. 2561 
จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

1. การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 20 21.05 6,813,915.82 23.44 

2. การพฒันาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 3 3.16 125,000.00 0.43 
3. การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบ
นิเวศน ์ 4 4.21 200,000.00 0.69 
4. การอนุรักษ์ และสบืสานศลิปวฒันธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปญัญาทอ้งถิ่น 9 9.47 

 
1,115,000 3.84 

5. การพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 31 32.63 17,080,800.00 58.77 
6. การจัดระเบยีบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบรอ้ย 6 6.32 330,000.00 1.14 

7. การพฒันาการบริหารจัดการบา้นเมอืงที่ดี 22 23.16 3,400,000.00 11.70 

รวม 95 
 

29,064,715.82 100.00 

 
สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ล าดับ
ที ่

รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้ ( 84 โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละ

ของ
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน+ที่

เพ่ิมเติม 

คิดเป็นร้อยละ
ของ 

เทศบัญญัติ+
ที่เพ่ิมเติม 

1 บรรจุหนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

262 43,347,500.00 

32.06 88.42 88.42 
2 จัดท าแผนการด าเนินงาน 63 23,982,000.00 
3 ตั้งหนข้อบัญญัติ

งบประมาณ 
63 23,982,000.00 

4 โอนงบตั้งรายการหหม ่ 32 5,082,715.82 
5 สามารถด าเนินการได ้ 84 27,370,487.96 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานโครงการที่ลงนามในสัญญา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(การด าเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณ) 

 

ข้อมูลจาก e-plan เมนูรายงาน (A9)  
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รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

ยุทธศาสตร ์

งบประมาณตามเทศบญัญตั ิ เบกิจ่าย คดิเป็น เบกิจ่ายจากเงินสะสม ไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละ จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ 

โครงการ โครงการ   โครงการ โครงการ 

1. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 20 6,813,915.82 11 6,757,315.82 24.69 9 

  
3,305,000.00  

         -                        -    

2. การพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3 125,000.00 

 

1 

 

35,300.00 

 

0.13 

     

     -    

          

          -    

 

2 

 

89,700.00 

3. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและระบบ
นิเวศน ์

4 200,000.00 
4 157,941.04 0.58          -                       -    0 42,058.96 

4. การอนุรักษ์ และสบื
สานศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

9 1,115,000.00 
8 865,560.00 3.16          -                       -    1 249,440.00 

5. การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

31 17,080,800.00 27 16,143,654.10 58.98          -                       -    4 937,145.90 

6. การจัดระเบยีบ
ชุมชน สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

6 330,000.00 
6 294,470.00 1.08          -                       -    0 35,530.00 

7. การพัฒนาการ
บริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี

22 3,400,000.00 18 3,116,247 11.39          -                       -    4 283,753.00 

รวม 95 

 

29,064,715.82 

 

75 

 

27,370,487.96 

 

100.00 

 

9 

 

3,305,000.00 

    

11  

 

1,637,627.86 
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                                            รายงานโครงการที่เบิกจ่าย ปี 2561 
                                                        เทศบาลต าบลท่าข้าม 
 

เทศบาลต าบลท่าข้าม ฮอด จ.เชียงใหม่ 

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การ
ด าเนินการ 

ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนินการ 
(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ า ซอย
ข้างบ้านครูชม 
หมู่ 2 

100 
1 นายบุญนัก นาต๊ะหม่น / 
001/2561 

60 470,000.00 470,000.00 

2. โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยวัดห่าง 
ถึงสะพานล า
เหมืองแม่แจ่ม 
หมู่ที่ 2 

100 012/2561 30 151,500.00 140,000.00 

3.โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. 
หมู่ที่ 2 ซอย
หน้าบ้านนาย
ยืนพร้อมฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก 

100 13/2561 60 342,600.00 320,000.00 

4.โครงการ
ก่อสร้างถนน 
ถนนลูกรัง ซอย
หน้าบ้านนายด า 

100 14/2561 30 43,000.00 43,000.00 

5.โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 10 
ซอย 19 
(ต่อเนื่อง) ถึง
โรงเรียนฮอด
พิทยาคม* 

100 ร้านเอส บี ก่อสร้าง/007/61 30 355,000.00 355,000.00 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

6.โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 10 
ซอยข้างบ้าน
นายกุแก้ว บือ
ค า 

100  11/2561 30 98,500.00 90,000.00 

7.โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. 
ซอย 11 ข้าง
โรงเรียนเพชร
ประชานุ
เคราะห์ พร้อม
ฝาปิดตะแกรง
เหล็ก 

100 010/2561 30 464,000.00 450,000.00 

8.โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 13 
ซอยข้างบ้าน
นางรจนา* 

100 ร้านเอส บี ก่อสร้าง/006/61 30 485,000.00 485,000.00 

9.โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ท่ี 1 
ซอยบ้านนายต๋า 
กันทะค าถึงสาม
แยกสวนนาย
ด า* 

100 ร้านเอส บี ก่อสร้าง/003/2561 30 370,000.00 370,000.00 

10.โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 
ซอยหน้าบ้าน
นางมัณฑนา 
เทพามาตย์ * 

100 ร้านเอส บี ก่อสร้าง/004/2561 30 250,000.00 250,000.00 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
11.โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กหมู ่6 
ซอยข้างพระ
ธาตุวัดสันกู่* 

100 ร้านเอส บี ก่อสร้าง/008/2561 30 325,000.00 325,000.00 

12.โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยข้าง
ร้านสนั่น
มอเตอร์ หมู่ 
10* 

100  009/2561 30 375,000.00 375,000.00 

13.โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. 
หมู่ที่ 2 ซอย
ข้างบ้านนาย
สิงห์ค า สิงห์ทะ 
ถึงบ้านนาง
อัมพร (ราง
ระบายน้ า คสล. 
ตัวยู) 

100   30          320,000           320,000  

14.โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 2 
ซอยข้างโรงแรม
ไฮโซโมเต็ล 

100   30          100,000           100,000  

15.โครงการ
ติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะเพ่ิม
ถนนสายกลาง
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 

100   30 

50,000.00 50,000.00 
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๒๔ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
16.โครงการ
ก่อสร้างถนน
แอสฟัสต์
คอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ท่ี 1 
บ้านแม่ลอง
เชื่อมถนนเลียบ
แนวเขตอุทยาน
แห่งชาติ
ออบหลวง(เขต
พ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหางดง) 

100   60 1,873,000.00 1,873,000.00 

17.โครงการ
ก่อสร้างถนน
ลูกรังด้านหลัง
ทางข้ึนพระธาตุ 

100   30        70,000.00  
       

70,000.00  

18.โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ข้างร้าน
พูนสินถึง
โรงแรมไฮโซ 

100   30        43,000.00  
       

43,000.00  

19.โครงการ
ติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะหมู่ที่ 
13 (อุดหนุน
ไฟฟ้า) 

100   30 
     

393,315.82  
     

393,315.82  

20.โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ า หมู่ที่ 
13 ซอยบ้าน
นางล าดวน ถึง
บ้านนายสมาน 
(ท่อลอดเหลี่ยม) 
 
 

100   30 
     

235,000.00  
     

235,000.00  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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๒๕ 

21. โครงการ
ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

100   30 25,000.00 35,300.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ 
22.โครงการ
รณรงค์ป้องกัน
และ แก้ไขปัญหา
หมอกควันไฟป่า 

100 ร้านฮอดโฆษณา 30        10,000.00  
       

17,120.00  

23. โครงการ
ท่าข้ามน่าอยู่น่า
อาศัยไร้ขยะมูล
ฝอย 

100  149/61 30 150,000.00 103,281.04 

24.โครงการ 
"น้ าคือชีวิต" 100   30            30,000             30,000  

25.โค่รงการรัก
น้ า รักป่า รักษา 
แผ่นดิน 

100   30 
    

        10,000               7,540  

ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
26.โครงการจัด
ประเพณีลอย
กระทง  ประจ าป ี  
2561 

100   30          400,000           350,000  

27.โครงการจัด
กิจกรรม
ประเพณี 
สงกรานต ์

100   30            10,000             10,000  

28.โครงการจัด
กิจกรรมทาง
ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณี และวนั
ส าคัญต่าง ๆ 
ของชาต ิ
 
 
 
 

100   30          100,000               9,600  

ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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๒๖ 

29.โครงการ เข้า
วัดฟังเทศน ์เนื่อง
หนเทศกาล
เข้าพรรษา 
ประจ าปี 2561 

100   30          100,000           100,000  

30.โครงการขอ
อุดหนุน
งบประมาณหน
การจัดกิจกรรม
ทางศาสนาหห้
วัดหนเขต
เทศบาลต าบล
ท่าข้ามและสภา
วัฒนธรรมฯ 

100   30          240,000           240,000  

31.โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
ประจ าปี 2561 

100   30            10,000                 960  

32.โครการจัด
งานเนื่องหน
โอกาส พิเศษต่าง 
ๆ ประจ าปี 
งบประมาณ 
2561 

100   30 30,000            30,000  

33.โครงการ
อุดหนุนโรงเรียน
หนเขต เทศบาล
ต าบลท่าข้าม 

100   30          125,000           125,000  

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
34. โครงการ
จัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ 

100 
นายสิงห์ค า สิงห์ทะ/109/61, นายสม
ชัย แซ่ว้าง/108/61, นางกรรณิการ์ ปา

ละพงษ์ 
30 120,000.00 100,279.00 

35. โครงการ
แข่งขันกีฬาท่า
ข้ามเกมส์ 
 
 
 

100   30 200,000.00 245,166.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
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๒๗ 

36.โครงการ
อุดหนุนอาหาร
เสริม  (นม)แก่
เด็กนักเรียนหน
เขตเทศบาล
ต าบลท่าข้าม 

100 อ.ส.ค. /007/64 131 2,500,000.00 1,907,400.00 

37.โครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ์
ไฟฟ้า และวิทย ุ

100   30 
 

94,100            94,100  

38.โครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ์
การเกษตร 

100   30 
22,000 

           22,000  

39.โครงการ
สนับสนนุ
ค่าหช้จ่ายการ 
บริหาร
สถานศึกษาศนูย์
พัฒนา เด็กเล็ก
เทศบาลต าบลท่า
ข้าม 

100   30          943,800        1,448,500  

40.โครงการ
รณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

100   

 
 

30 
 

 
 

70,000 
       

48,220.10  

41.โครงการ
ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบา้  
ประจ าปี 2561 

100   30 

 
 

40,000            37,559  

42.โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
สตรี 

100   30 
 

20,000.00 
 

20,000.00 

43.โครงการ
เยี่ยมบ้าน
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาส 
 
 
 

100   30 

       
 
 

       5,000               5,000  

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
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๒๘ 

44.โครงการ
อบรมส่งเสริม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ
เทศบาลต าบล
ท่าข้าม(ส่งเสริม
กิจกรรมหน
โรงเรียน
ผู้สูงอายุ) 

100   30 

 
 
 
 

 
100,000.00 

 
 
 
 
 

249,260.00 

45.โครงการ
จัดซื้อวัสดุงาน
บ้านงานครัว 

100   30 
 

45,000.00            30,940  

46.โครงการ
จัดซื้อวัสดุ
ส านักงาน 

100   30 
 

205,000.00          190,390  

47.โครงการ
จัดซื้อวัสดุอ่ืนๆ 

100   30 
           17,500             17,500  

48.โครงการ
จัดซื้อวัสดุ
โฆษณาและ
เผยแพร่ 

100   30 

        
 

    22,900             22,900  

49.ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 100   30        35,100      35,100  

50.โครงการ
ฝึกอบรมและ
ส่งเสริมการ
พัฒนาอาชีพ 

100   30            20,000             19,940  

51.โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
สตรี หนเขต
เทศบาลต าบลท่า
ข้าม 

100   30 

           
 

 20,000             20,000  

52.โครงการ
ส่งเสริมกิจกรรม
ด้านกีฬาและ
นันทนาการ 
 

100   30 

    
 

        50,000             13,000  

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
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๒๙ 

53.โครงการ
แข่งขันกีฬา
เทศบาลคัพ 

100   30 
       50,000.00  

           50,000  

54.โครงการ
จัดการแข่งขัน
กีฬาเปตอง 

100   30 
      

      25,000             25,000  

55.โครงการ
กองทุนสุขภาพ
ระดับ ต าบล 

100   30 
 

150,000          150,000  

56.เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ 100   30 

       6,809,000         
6,809,000  

57.เบี้ยยังชีพคน
พิการ 100   30 

       1,346,400         
1,346,400  

58.เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส ์ 100   30          180,000           180,000  

59.โครงการ
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน  เทศบาล
ต าบลท่าข้าม 

100   30 

 
 

100,000          100,000  

60.โครงการ
อุดหนุนอาหาร
กลางวัน 

100   200 
 
 

3,500,000       2,956,000  

ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
61. โครงการ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทาง
ถนนหนช่วง
เทศกาลส าคัญ 

100   30 40,000.00 49,676.00 

62.โครงการ
ฝึกอบรม อป
พร. เทศบาล
ต าบลท่าข้าม 

100   30 

 
 

80,000.00 79,994  

63.โครงการ
รณรงค์ป้องกัน
ยาเสพติดหน
สถานศึกษา 
 

100   30 

 
 

10,000.00 

   
 

         10,000  

ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
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๓๐ 

64.โครงการ
ฝึกอบรมและ
รณรงค์การ
ป้องกันและ

แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

100  
 
 

30 50,000.00 4,800 

65.เงินส ารอง
จ่ายเพื่อป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยหน
ต าบล 

100   30 

 
 

100,000.00 

 
 

100,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
67.โครงการวัน
ท้องถิ่นไทย 100   30 

 
 

20,000.00 

 
 

20,000.00 

68.โครงการจัด
งาน/กิจกรรม 
ตามนโยบายของ
รัฐบาลและวัน
ส าคัญต่างๆ 

100   30 

 
 

100,000.00 

 
 

30,000.00 

69.โครงการ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษตัริย์
และการสรา้ง
ความปรองดอง
สมานฉันท ์

100   30 

 
 

 
100,000.00 

 
 
 

70,000.00 

70.โครงการ
ปรับปรุงระบบ
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 
เทศบาลต าบลท่า
ข้าม 

100 183/61 30 

 
 

110,000.00 

 
 

98,390.00 

71.โครงการ
ประชาสมัพันธ์ผล
การด าเนินงาน
ของเทศบาลต าบล
ท่าข้าม 
 
 

 
100 

 
  30 

 
 
 

70,000.00 

 
 
 

70,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
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๓๑ 

72.โครงการ
จัดเตรียมรับ
เสด็จ 

100   30 
 

10,000.00 
 

10,000.00 

73.โครงการ
เพ่ิม
ประสิทธิภาพหน
การจัดเก็บภาษี 

100 ร้านวัชรพล 30 

 
 

35,000.00 

 
 

14,352.00 

74.โครงการ
ฝึกอบรมศึกษา
ดูงานเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากร
เทศบาลต าบล
ท่าข้ามและ
ประชาชน
ภายหนต าบล 

100 
 
073/61,071/61,065/61,064/61 

30 

 
 
 
 

300,000.00 

 
 
 
 

322,871.00 

75.โครงการ
ส ารวจความพึง
พอหจของ
ประชาชนผู้มารับ
บริการเทศบาล
ต าบลท่าข้าม 

100   30 

 
 

30,000.00 

 
 

30,000.00 

76.โครงการ
ค่าหช้จ่ายหนการ
จัดโครงการ
ต่างๆ 

100 
 154/61, 154/61, 151/61, 
152/61 

30 

 
 

100,000.00 

 
 

77,039.00 

77.โครงการวัน
เทศบาล 

100  225/61 30 
100,000.00 100,000.00 

78.โครงการ
จัดท า/ทบทวน 
การจัดท า
แผนพัฒนา
เทศบาล แผนการ
ด าเนินงานและ
การติดตาม
ประเมินผล
แผนพัฒนา 
 
 

100  105/61, 104/61, 033/61 60 

 
 
 
 
 

70,000.00 

 
 
 
 

 
27,595.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
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๓๒ 

79.โครงการ
เทศบาลพบ
ประชาชน 

100   30 
      

  10,000.00  
      

  10,000.00  

80.โครงการ
อบรมพัฒนา
ศักยภาพผูสู้งอายุ
และศึกษาดูงาน 

100   30 

 
 

100,000.00 

 
 

100,000.00 

81.โครงการ
ส่งเสริมพัฒนาการ
เรียนรู้หห้กับเด็ก
นักเรียน 

100   30 

 
 

100,000.00 

 
 

100,000.00 

82.โครงการจัด
กิจกรรมพัฒนา
เด็กและเยาวชน 

100   30 
 

50,000.00 
 

49,000.00 

83.โครงการ
ขอรับการ
สนับสนุน
งบประมาณการ
จัดงานพระราชพิธี 
รัฐพิธีต่างๆและ
ประเพณีท้องถิ่น 
อ าเภอฮอด 
จังหวัดเชียงหหม ่
(โครงการจดังาน
ฤดูหนาวและงาน 
OTOP ของดีเมือง
เชียงหหม ่

100   30 4,000.00 4,000.00 

84.ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง (รถบรรทุก 
6 ล้อ (รถบรรทุก
ขยะ) 

100   30 

 
 

2,000,000.00 

 
 

1,983,000.00 

รวม 28,383,715.82 27,370,487.96 
 

ข้อมูล ณ 11/12/2561 
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๓๓ 

 
3.3 สรุปรายงานผลการด าเนินการ  (โครงการที่สามารถด าเนินการได้รอบประเมิน: ตุลาคม 2560ถึง 

 กันยายน 2561) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ยุทธศาสตร์ จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ เบิกจ่าย 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 20 6,813,915.82 6,757,315.82 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1 25,000.00 35,300.00 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบ
นิเวศ 

4 200,000.00 157,941.04 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

8 1,015,000.00 865,560.00 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน 

27 16,690,800.00 16,143,654.10 

6.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

6 330,000.00 294,470.00 

7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

18 3,309,000.00 3,116,247 

รวม 84 28,383,715.82 27,370,487.96 
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๓๔ 

 
3.3 การประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม  ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นแบบที่ก าหนดหห้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ด าเนินการหห้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย
ด าเนินการหห้แล้วเสร็จภายหนหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศหช้งบประมาณรายจ่าย การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการฯ สามารถน าเอาผลการวัดคุณภาพของแผนมาหช้เป็นกรอบหรือแนวทางหนการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้ตามความเหมาะสม เพ่ือรวบรวมรายงานหห้ผู้บริหารทราบ และเป็น
ข้อมูลหนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  

ดังนั้น เพ่ือหห้การประเมินเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือ  สั่ง
การดังกล่าว  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และการ
ติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าข้าม  สรุปผลการประเมินรายละเอียดดังนี้ 

 
 

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ของเทศบาลต าบลท่าข้าม ต. หางดง อ. ฮอด จ. เชียงใหม่  
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๒๐ 17.25 

๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๑๕ 13.12 
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๕ 56.25 
   ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) (8.75) 
   ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนเขตจังหวัด (๑๐) (8.75) 
   ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) (8.63) 
   ๓.๔ วิสัยทัศน์ (๕) (4.50) 
   ๓.๕ กลยุทธ ์ (๕) (4.13) 
   ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) (4.38) 
   ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) (4.63) 
   ๓.๘ แผนงาน (๕) (4.25) 
   ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์หนภาพรวม (๕) (4.25) 
   ๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ (๕) (4.00) 

รวม 100 86.62 
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๓๕ 

 
 

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ของเทศบาลต าบลท่าข้าม 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง 

๒๐ 
(๓) 

17.25 
(3) 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒) (1.88) 

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒) (1.88) 

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒) (1.88) 

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

(๒) (1.50) 

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนาประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒) (1.50) 

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) (1.50) 

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการหช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) (1.63) 

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยหช้กระบวนการร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมตัดสินหจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไข
ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาส าหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(๓) (2.50) 
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๓๖ 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหนเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่องโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand ๔.๐ 

๑๕ 
(๒) 

13.12 
(1.88) 

(๒) การวิเคราะห์การหช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับหช้ผลของการบังคับหช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(๑) (1.00) 

(๓) การวิ เคราะห์ทางสั งคม เช่น ด้ านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน  อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๒) (1.38) 

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๒) (1.50) 

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๒) (1.88) 

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
หนปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาหนอนาคตของท้องถิ่น ด้วย
เทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-
Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุด อ่อน) O-Opportunity 
(โอกาส) และ T-Therat (อุปสรรค) 

(๒) (1.88) 

(๗) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ 
มีการน าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมุติฐานของ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การ
ก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา 

(๒) (1.63) 

(๘) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการ
เบิกจ่ายงบประมาณ หนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เช่น 
สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่าย
งบประมาณ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
หนเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหนเชิงคุณภาพ 

(๑) (1.00) 

(๙) ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานหนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-
๒๕๖๐ เช่นผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหา
อุปสรรคการด าเนิน งานที่ ผ่ านมาและแนวทางการแก้ ไข 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 

(๑) (1.00) 
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๓๗ 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๓. ยุทธศาสตร ์
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
๔.๐  

๖๕ 
(๑๐) 

56.25 
(8.75) 

๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหนเขตจังหวัด 
 

สอดคล้องและเชื่องโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐) (8.75) 

๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

สอดคล้องกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชกาลแผ่นดนิ นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลัก
ประชารัฐ แผนยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐) (8.63) 

๓.๔ วิสัยทัศน ์
 

วิสัยทัศน์ วึ่งมีลักษณะแสดงสถานะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕) (4.50) 

๓.๕ กลยุทธ์ 
 

แสดงหห้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภากิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงหห้เห็นถึงความชัดเจนหนสิ่งที่จะด าเนินการหห้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕) (4.13) 

๓.๖ เป้าประสงค์ของ 
แต่ละประเดน็กลยุทธ ์

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งหดที่ชัดเจน 

(๕) (4.38) 

๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่หนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อหห้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕) (4.63) 

๓.๘ แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุ่ งหมายเพื่ อการพัฒนาหนอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายหนเรื่องหดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นหน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่องโยงดังกล่าว 

(๕) (4.25) 

๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์หน
ภาพรวม 
 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผน 
พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหนเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕) (4.25) 

๓.๑๐ ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด
กลุ่ม หรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อน าไปสู่
การจัดท า โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นหนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน 

(๕) (4.00) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 86.62 
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๓๘ 

 
การติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ของเทศบาลต าบลท่าข้าม ต. หางดง อ. ฮอด จ. เชียงใหม่ 

 
ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 8.88 
๒. การประเมินผลการน าแผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ีไปปฏบิัติหนเชิงปริมาณ ๑๐ 8.75 
๓. การประเมินผลการน าแผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ีไปปฏบิัติหนเชิงคุณภาพ ๑๐ 8.63 
๔. แผนงานและยทุธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 8.63 
๕. โครงการพัฒนา  ประกอบดว้ย ๖๐ 52.25 

๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) (4.25) 
๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) (4.63) 
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชดัเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) (4.50) 
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ป ี (๕) (4.50) 
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
      สังคมแห่งชาต ิ

(๕) (4.38) 

๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) (4.00) 
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) (4.63) 
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างหห้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
      ยั่งยืน ภายหต้หลักประชารัฐ 

(๕) (4.25) 

๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) (4.50) 
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) (4.50) 
๕.๑๑ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) (4.50) 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) (4.25) 

รวม ๑๐๐ 87.75 
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๓๙ 

 
การติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ของเทศบาลต าบลท่าข้าม ต. หางดง อ. ฮอด จ. เชียงใหม่ 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๑. การสรุปสถานการณ์ 
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่ วน ท้ อ งถิ่ น  (หช้ ก า รวิ เค ราะ ห์  SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐ 8.88 

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
สี่ปีไปปฏิบัตใินเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆเพื่อน ามาหช้วัดผลหนเชิงปริมาณเช่น 
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริง
ตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวน
เท่าไรสามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการหนเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐ 8.75 

๓. การประเมินผลการ 
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ไปปฏิบตัิในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาหนเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคๆ มาหช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ที่ด าเนินการหนพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน พึ่งพอหจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถหช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล(Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่ ได้ รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการหนเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ 8.63 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนมิติต่างๆ จนน าไปสู่
ก า ร จั ด ท า โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น โ ด ย ห ช้  SWOT 
Analysis/Demand ( Demand Analysis) / Global 
Demand/Trend หรือหลักการ  บูรณาการ ( Integration) กับ 
อปท. ที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) (Local Sufficiency Economy Plan:LSEP)  

๑๐ 8.63 
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๔๐ 

 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของ 
ชื่อโครงการ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อหห้การพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเร่ืองหดเร่ืองหนึ่ง อ่านแล้วเข้าหจได้ว่า 

๖๐ 
(๕) 

52.25 
(4.25) 

๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการที่ ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด า เนิน งานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) (4.63) 

๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตัง้
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 

สภาพที่อยากหห้เกิดขึ้น หนอนาคตเป็นทิศทางที่ ต้องไปหห้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคือ
อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงานอธิบายหห้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน 
เริ่มต้นหนช่วงเวลาหดและจบลงเมื่อไร หครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม หห้บอกชัดลงไปว่าหครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลายหลัก หครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕) (4.50) 

๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ป ี
 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถ
หนการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้าง
โอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อหห้เกิดความมั่นคง  
มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕) (4.50) 

๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิ
 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายหต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
(๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการ
น าไปสู่ปฏิบัติหห้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังหน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายหต้แนวทางการพัฒนา (๑) 
การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปาน
กลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการ
ปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความ
เลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่องโยงภูมิภาคและความ
เป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(๕) (4.38) 
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๔๑ 

 
 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศ รษ ฐ กิ จ ไป สู่  Value-Based Economy ห รื อ เศ ร ษ ฐ กิ จ ที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วน
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) (4.00) 

๕.๗ โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดซึ่งไม่สามารถแยกส่วน
หดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัด
ที่ได้ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕) (4.63) 

๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสร้างหห้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยนื 
ภายหต้หลักประชารัฐ 
 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายหต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยาย
ได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อหห้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ลักษณะที่จะหห้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่
พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(๕) (4.25) 

๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการ
หนการจัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) 
ความมี ป ระสิท ธิภ าพ (Effciency) (๓ ) ความมี ป ระสิท ธิผ ล 
(Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งหส 
(Transparency) 

(๕) (4.50) 

๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 
 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องหห้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่นมีความโปร่งหสหนการก าหนดราคาและตรวจสอบหนเชิง
ประจักษ์มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้า
ของการน าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายหนข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงิน
สะสม หรือ รายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏหนรูปแบบอ่ืนๆ 

(๕) (4.50) 

 
 
 
 



 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าข้าม ประปีงบประมาณ 2561 (1 ต.ค. 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

 

 

                             

 

๔๒ 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดวา่จะได้รับ 

มี ก ารก าหนดตั วชี้ วั ด ผลงาน  (Key Performancy 
Indicator : KPI) ที่  สามารถวัดได้ (measurable) หช้
บอกประสิทธิผล (effectiveness) หช้บอกประสิทธิภาพ 
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอหจ การ
ก าหนดร้อยละ  การก าหนด อัน เกิ ดจากผลของ
วัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕) (4.50) 

๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การ
ได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควร
ค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง 
หนการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผล
ดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถ
ปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุ สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) 
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕) (4.25) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 87.75 
 
 

3.4 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าข้าม และวัดความพึงพอหจ (Output) 

แบบท่ี 3 การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าข้าม 
การติดตามประเมินผล ถือเป็นขั้นตอนที่ส าคัญอย่างยิ่งของการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ เนื่องจากการ

ติดตามและจะท าหห้ผู้เกี่ยวข้อง ได้ทราบความก้าวหน้าของการด าเนินการตามแผนว่า ได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอน 
และกิจกรรมที่ได้ก าหนดไว้หนแผนงาน มีการหช้ทรัพยากรต่าง ๆ เป็นไปอย่างเหมาะสม การประเมินผลท าหห้ทราบ
ถึงปัญหา อุปสรรค เพ่ือหาแนวทางที่เหมาะสมหนการปรับปรุงแก้ไขหห้ดีขึ้น ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลต าบลท่าข้าม 
จึงหห้ความส าคัญหนการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ว่าบรรลุเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ ประชาชนมีความพึงพอหจ
ต่อการบริหารงานของเทศบาลมากน้อยเพียงหด ตลอดจนการน าข้อเสนอแนะที่ได้รับทราบมาท าการปรับปรุง
แผนพัฒนาท้องถิ่นหห้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนต่อไป 

 3.3.1 แบบประเมินตนเอง (แบบที่ 1) 
เป็นการติดตามที่หช้ประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลท่าข้าม  ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด

ไว้ และมีก าหนดระยะเวลาหนการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ โดยการส ารวจความพึงพอหจ
ของประชาชนหนพื้นท่ีหห้ครอบคลุมประชาชนครบทุกเพศวัย, อาชีพ, พื้นที่เขตเทศบาล สรุปได้ดังนี้ 

 
 
 
 

 



 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าข้าม ประปีงบประมาณ 2561 (1 ต.ค. 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

 

 

                             

 

๔๓ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่ 1 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 83 44.14 
หญิง 105 55.85 
รวม 188 100.00 

 

จากตารางที่ 1 แสดงหห้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนหหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อย
ละ 55.85 เป็นเพศชาย จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 44.14 
 

ตารางที่ 2 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 
  

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี 0 0.00 

20-30 ปี 12 6.38 
31-40 ปี 28 14.89 
41-50 ปี 43 22.87 
51-60 ปี 47 25 

มากกว่า 60 ปี 58 30.86 
รวม 188 100.00 

 

จากตารางที่ 2 แสดงหห้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนหหญ่อายุมากกว่า 60 ปี จ านวน 58 คน    คิด
เป็นร้อยละ 30.86 รองลงมาอายุ 51-60 ปี จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 25 และอายุ 41-50 ปี จ านวน 
43 คน คิดเป็นร้อยละ 22.87 ตามล าดับ 
 
 

ตารางท่ี 3 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับการศึกษา 
  

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 83 44.14 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 21 11.18 
อนุปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 14 7.44 

ปริญญาตรี 39 20.75 
สูงกว่าปริญญาตรี 11 5.86 

อ่ืน ๆ 20 10.63 
รวม 188 100.00 

 
 

จากตารางที่ 3 แสดงหห้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนหหญ่มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา 
จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 44.14 รองลงมามีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อย
ละ 20.75 และมีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ านวน 21 คน คิดเป็น ร้อยละ 11.18 
ตามล าดับ 
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๔๔ 

ตารางท่ี 4 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ 
  

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 20 10.63 

บริษัท/ห้างร้าน 7 3.72 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 31 16.49 

รับจ้าง 74 39.38 
นักเรียน/นักศึกษา 5 2.65 

เกษตรกร 13 6.92 
อ่ืน ๆ 38 20.21 
รวม 188 100.00 

 
 

จากตารางที่ 4 แสดงหห้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนหหญ่มีอาชีพรับจ้าง จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อย
ละ 39.38 รองลงมาคืออาชีพอ่ืน ๆ จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 20.21 และมีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 16.49 ตามล าดับ 
 
ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลท่าข้ามในภาพรวม   

ตารางท่ี 5 ความพึงพอหจหนโครงการหลัก ๆ ที่ด าเนินการโดย เทศบาลต าบลท่าข้าม 

ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1) ความรวดเร็วหนการหห้บริการของเจ้าหน้าที่ 42.5 35.33 20.14 1.28 0.75 
2) ความถูกต้องหนการหห้บริการของเจ้าหน้าที่ 47.1 25.48 21.01 5.11 1.3 
3) ระดับความหส่หจของเจ้าหน้าที่ 38.85 42.94 18.12 0.09 0 
4) ขั้นตอนการหห้บริการมีความชัดเจนของเจ้าหน้าที่ 39.04 44.14 16.08 0.74 0 
5) ความโปร่งหสหนการหห้บริการของเจ้าหน้าที่ 37.8 43.13 16.96 2.11 0 

รวม 41.06 38.20 18.46 1.866 0.41 
 

 จากตารางที่ 5    ประชาชนส่วนหหญ่มีความพึงพอหจหนโครงการหลัก ๆ   ที่ด าเนินการโดย เทศบาล
ต าบลท่าข้ามหนภาพรวม อยู่หนระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41.06 รองลงมาอยู่หนระดับมาก คิดเป็น   ร้อยละ 
38.20 ของประชากรที่เข้าร่วมการส ารวจทั้งหมด 188 คน 
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๔๕ 

ตารางท่ี 6 ความพึงพอหจของท่านต่อการบริหารงานเทศบาลต าบลท่าข้าม 

ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1) การรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของ
ประชาชน 

32.33 44.99 19.76 2.92 0.00 

2) การด าเนินงานตามนโยบายที่ประกาศหาเสียงไว้ 31.07 42.28 21.79 3.85 1.01 
3) การออกเยี่ยมเยือนประชาชนอย่างสม่ าเสมอ 40.21 38.45 19.24 1.73 0.37 
4) การส่งเสริมหห้ประชาชนมีส่วนรวมหนการพัฒนา
ท้องถิ่น 

38.57 40.23 19.57 1.63 0.00 

5) การประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานโครงการ
ต่าง ๆ 

34.65 45.55 18.49 1.12 0.19 

6) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อ
ประเมินผลการด าเนินงาน 

35.27 44.32 19.89 0.20 0.32 

7) การริเริ่มหรือเสนอแนะโครงการพัฒนาหหม่ ๆ 29.83 47.84 19.34 2.09 0.90 
รวม 34.56 43.38 19.73 1.93 0.40 

 

 จากตารางที่ 6 ประชาชนส่วนหหญ่มีความพึงพอหจของท่านต่อการบริหารงานเทศบาลต าบลท่าข้ามหน
ภาพรวม อยู่หนระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 43.38 รองลงมาอยู่หนระดับมากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 34 .56 ของ
ประชากรที่เข้าร่วมการส ารวจทั้งหมด 188 คน  
 
ส่วนที่  3  ความพึงพอหจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลท่าข้าม (หนแต่ละยุทธศาสตร์)  
ตารางท่ี 7  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1) มีการเปิดโอกาสหห้ประชาชนมีส่วนร่วมหรือ
แสดงความคิดเห็นหนโครงการ/กิจกรรม 

39.26 40.91 17.12 2.21 0.50 

2) มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารหห้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

35.82 42.30 21.11 0.32 0.45 

3) มีความโปร่งหสหนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 34.76 39.94 21.01 4.29 0.00 
4) ผลการด าเนินโครง/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาของประชาชนหนท้องถิ่น 

32.77 42.38 21.92 2.83 0.10 

5) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

30.92 45.61 19.48 3.76 0.23 

รวม 34.71 42.23 20.13 2.68 0.26 
จากตารางที่ 7 ประชาชนส่วนหหญ่มีความพึงพอหจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลท่าข้ามหน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน หนภาพรวม มีความพึงพอหจอยู่หนระดับมาก     คิดเป็นร้อยละ 
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๔๖ 

42.23 รองลงมาอยู่หนระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.71 ของประชากรที่เข้าร่วมการส ารวจทั้งหมด 188 
คน 
ตารางท่ี 8  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1) มีการเปิดโอกาสหห้ประชาชนมีส่วนร่วมหรือ
แสดงความคิดเห็นหนโครงการ/กิจกรรม 

41.20 41.65 15.37 1.59 0.19 

2) มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารหห้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

31.18 47.62 18.51 1.40 1.29 

3) มีความโปร่งหสหนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 35.35 38.22 20.32 4.21 1.90 
4) ผลการด าเนินโครง/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาของประชาชนหนท้องถิ่น 

38.42 43.62 16.22 0.73 1.01 

5) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

53.71 43.70 0.12 2.38 0.09 

รวม 39.97 42.96 14.11 2.06 0.90 
จากตารางท่ี 8 พบว่า ประชาชนส่วนหหญ่มีความพึงพอหจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลท่าข้าม

หนยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หนภาพรวม  มีความพึงพอหจอยู่หน
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 42.96 รองลงมาอยู่หนระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 39.97 ของประชากรที่เข้าร่วม
การส ารวจทั้งหมด 188 คน 

 
ตารางท่ี 9  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน 

ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1) มีการเปิดโอกาสหห้ประชาชนมีส่วนร่วมหรือ
แสดงความคิดเห็นหนโครงการ/กิจกรรม 

40.06 39.72 18.05 1.51 0.66 

2) มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารหห้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

35.95 44.09 18.30 1.61 0.05 

3) มีความโปร่งหสหนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 37.25 41.22 19.23 2.01 0.29 
4) ผลการด าเนินโครง/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาของประชาชนหนท้องถิ่น 

37.91 36.22 20.08 3.19 2.60 

5) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

47.08 31.27 19.59 2.06 0.00 

รวม 39.65 38.50 19.05 2.08 0.72 
จากตารางท่ี 9 พบว่า ประชาชนส่วนหหญ่มีความพึงพอหจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลท่าข้าม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน หนภาพรวม   มี
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๔๗ 

ความพึงพอหจอยู่หนระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 39.65 รองลงมาอยู่หนระดับมาก คิดเป็น   ร้อยละ 38.50 
ของประชากรที่เข้าร่วมการส ารวจทั้งหมด 188 คน 

 

ตารางท่ี 10  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1) มีการเปิดโอกาสหห้ประชาชนมีส่วนร่วมหรือ
แสดงความคิดเห็นหนโครงการ/กิจกรรม 

43.26 39.99 16.63 0.02 0.10 

2) มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารหห้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

41.11 39.39 16.77 1.80 0.93 

3) มีความโปร่งหสหนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 43.13 35.71 18.11 2.56 0.49 
4) ผลการด าเนินโครง/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาของประชาชนหนท้องถิ่น 

39.11 41.21 15.32 4.32 0.04 

5) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

34.69 44.19 18.11 2.57 0.44 

รวม 40.26 40.10 16.99 2.25 0.40 
จากตารางที่ 10 พบว่า ประชาชนส่วนหหญ่มีความพึงพอหจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลท่า

ข้ามหนยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน
ภาพรวม  มีความพึงพอหจอยู่หนระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.26 รองลงมาอยู่หนระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
40.10 ของประชากรที่เข้าร่วมการส ารวจทั้งหมด 188 คน 
 
ตารางท่ี 11  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1) มีการเปิดโอกาสหห้ประชาชนมีส่วนร่วมหรือ
แสดงความคิดเห็นหนโครงการ/กิจกรรม 

36.18 44.75 17.50 1.51 0.06 

2) มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารหห้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

29.79 52.86 15.45 1.21 0.69 

3) มีความโปร่งหสหนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 36.28 39.12 23.87 0.11 0.62 
4) ผลการด าเนินโครง/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาของประชาชนหนท้องถิ่น 

41.18 38.75 18.51 1.55 0.01 

5) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

32.22 35.10 29.94 1.95 0.79 

รวม 35.13 42.12 21.05 1.27 0.43 
จากตารางที่ 11 พบว่า ประชาชนส่วนหหญ่มีความพึงพอหจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลท่า

ข้ามหนยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต หนภาพรวม  มีความพึงพอหจอยู่หนระดับมาก คิดเป็น   ร้อยละ 



 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าข้าม ประปีงบประมาณ 2561 (1 ต.ค. 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

 

 

                             

 

๔๘ 

42.12 รองลงมาอยู่หนระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35.13 ของประชากรที่เข้าร่วมการส ารวจทั้งหมด 188 
คน 
 
ตารางท่ี 12 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1) มีการเปิดโอกาสหห้ประชาชนมีส่วนร่วมหรือ
แสดงความคิดเห็นหนโครงการ/กิจกรรม 

35.00 42.66 16.33 5.91 0.10 

2) มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารหห้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

41.81 40.19 15.99 2.01 0.00 

3) มีความโปร่งหสหนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 35.67 42.84 18.11 3.05 0.33 
4) ผลการด าเนินโครง/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาของประชาชนหนท้องถิ่น 

38.00 42.50 11.06 5.85 2.59 

5) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

37.42 36.01 20.58 5.49 0.50 

รวม 37.58 40.84 16.41 4.46 0.70 
จากตารางที่ 12 พบว่า ประชาชนส่วนหหญ่มีความพึงพอหจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลท่า

ข้ามหนยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดระเบียบชุมชน หนภาพรวม  มีความพึงพอหจอยู่หนระดับมาก คิดเป็น    ร้อยละ 
40.84 รองลงมาอยู่หนระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 37.58 ของประชากรที่เข้าร่วมการส ารวจทั้งหมด 188 
คน 

 
ตารางท่ี 13  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1) มีการเปิดโอกาสหห้ประชาชนมีส่วนร่วมหรือ
แสดงความคิดเห็นหนโครงการ/กิจกรรม 

35.87 47.08 15.01 1.54 0.50 

2) มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารหห้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

45.35 30.19 21.03 2.41 1.02 

3) มีความโปร่งหสหนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 27.55 40.81 26.59 3.85 1.20 
4) ผลการด าเนินโครง/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาของประชาชนหนท้องถิ่น 

31.99 45.21 20.18 1.20 1.42 

5) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

35.43 32.11 29.49 2.85 0.12 

รวม 35.24 39.08 22.46 2.37 0.85 
 จากตารางท่ี 13 พบว่า ประชาชนส่วนหหญ่มีความพึงพอหจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลท่า
ข้ามหนยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หนภาพรวม มีความพึงพอหจอยู่หนระดับมาก    คิดเป็นร้อย



 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าข้าม ประปีงบประมาณ 2561 (1 ต.ค. 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

 

 

                             

 

๔๙ 

ละ 39.08 รองลงมาอยู่หนระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35.24 ของประชากรที่เข้าร่วมการส ารวจทั้งหมด 188 
คน 

 
 
 

ตารางท่ี 14   สรุปการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ยุทธศาสตร์ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด   มาก  ปาน
กลาง  

น้อย  น้อย
ที่สดุ  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 34.71 42.23 20.13 2.68 0.26 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

39.97 42.96 14.11 2.06 0.9 

3.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน 

39.65 38.5 19.05 2.08 0.72 

4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

40.26 40.1 16.99 2.25 0.4 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 35.13 42.12 21.05 1.27 0.43 
6.  ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

37.58 40.84 16.41 4.46 0.7 

7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมือง 35.24 39.08 22.46 2.37 0.85 
รวม 37.51 40.83 18.60 2.45 0.61 

 จากตารางที่ 14 พบว่า ประชาชนส่วนหหญ่มีความพึงพอหจต่อผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รวมทุกยุทธศาสตร์ มีความพึงพอหจอยู่หนระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ 40.83 รองลงมาอยู่หนระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 37.51ของประชากรที่เ ข้าร่วมการ
ส ารวจทั้งหมด 188 คน  
 


