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ส่วนที่ 1   
บทน า 

 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการท่ีแตกต่างกันมีจุดหมาย      
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการท้ังสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง 
สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองวังสะพุง จึงเป็นการ
ติดตามผลท่ีให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลเมืองวังสะพุง
หรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมท้ัง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาเทศบาลเมืองวังสะพุงตรวจสอบดูว่าแผนงาน 
โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรท้ังด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้หรือไม่
อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ท้ังในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/
รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรของเทศบาลเมือง
วังสะพุง สภาพพื้นท่ีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุง 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ท่ีเป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องต้ังรับให้มั่น รอโอกาสท่ีจะด าเนินการและต้ังมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยส่ิงท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้นต้ังรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียใน เทศบาลเมือง     
วังสะพุง ให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ 
ส่ิงเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้
เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ท่ีต้ังไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการท่ีได้ด าเนินการไปแล้วว่า
ส่ิงใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้
ดังนี้ 
  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลเมืองวังสะพุง ซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจท่ีได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  การ
ยกเลิกโครงการท่ีไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของเทศบาลเมืองวังสะพุง 
  4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเมืองวังสะพุง 
  5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับ
ของเทศบาลเมืองวังสะพุง ท่ีจะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ  เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองวังสะพุง หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วย
ปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลเมืองวังสะพุง ต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
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  1. ประชุมเพื่อก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดย
การก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลเมืองวังสะพุง 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาท่ี
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อด าเนินการต่อไป 
  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลเมืองวังสะพุง ได้
ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลเมืองวังสะพุง ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการท่ีจะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวช้ีวัด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ท่ีต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร   
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรื อสังเกตแล้วน าผลท่ี
ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก     
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก  ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาท่ีเก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่ง    
ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนท่ีได้ก าหนดไว้ ซึ่งส่ิงส าคัญท่ีต้องการในช้ันนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลท่ีมีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามท่ีก าหนดไว้        
แต่ละโครงการตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย   
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของ
พื้นท่ีเทศบาลเมืองวังสะพุง 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ท้ังนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลเมืองวังสะพุง ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงาน
เชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการท่ีจะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ท่ีคาดว่า
จะได้รับจากการติดตาม 
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองวังสะพุงต่อนายกเทศมนตรีเพื่อให้
นายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาลเมืองวังสะพุงและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองวังสะพุง 
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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  2.7 การวินิจฉัยส่ังการ การน าเสนอเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง แก้ไขท่ีดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองวังสะพุง หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจใน
ส านัก กอง ฝ่ายต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/ส่ังการ เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกเทศมนตรี 
 3. การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองวังสะพุง มีอ านาจหน้าท่ีใน
การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรี เพื่อให้
นายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาลเมืองวังสะพุงและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลเมืองวังสะพุง โดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ประกอบด้วย 

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน 
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 10 คะแนน 
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 

ผู้บริหาร
ท้องถ่ิน 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

ธันวาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถ่ิน 

สภาท้องถ่ิน รายงานผล เสนอ 

ต้ังข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหาร
ท้องถ่ิน 

 

ป ร ะ ก า ศ ผ ล ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุงทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและ เสนอความเห็ น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ต้ังข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
(8) แผนงาน 5 คะแนน 
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถ่ินของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 20 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 

3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  

    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (10) 

    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด (10) 

    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 

    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 

    3.5 กลยุทธ์ (5) 

    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 

    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 

    3.8 แผนงาน (5) 

    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

    3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 

รวมคะแนน 100 
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เกณฑ์การให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.ข้อมูลสภาพท่ัวไปและ 
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร 
ปกครองสว่นท้องถ่ิน 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(1) ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ต้ังของหมูบ่้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ 
แหล่งน้ า ลักษณะของไม/้ป่าไม ้ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกต้ัง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

(2) ข้อมูลเก่ียวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกต้ัง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนประชากร และ 
ช่วงอายุและจ้านวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ์ฯลฯ 

(2)  

(4) ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ 
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท ์ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุ 
สัตว ์การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

(2)  

(6) ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง 
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้า ป่าไม ้ภูเขา คุณภาพของ 
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ 
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ 
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม 
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ 
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ 
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต 
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ 
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

15 
(2) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคบัใช้ 
ผลของการบังคบัใช ้สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(1)  

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

(2)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม 
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสงัคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพ 
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(2)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง 
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ 
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(2)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน 
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)W-
Weakness(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat 
(อุปสรรค) 

(2)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และ
ศักยภาพ (ต่อ) 
 

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการ 
น้าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนว 
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค ์
เพื่อแก้ไขปัญหา 

(2)  

(8) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย 
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุปสถานการณ์การ
พัฒนา การต้ังงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณการประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นในเชงิคุณภาพ 

(1)  

(9) ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการ 
ด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

(1)  

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์ 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยงของ 
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 
3.10 ผลผลิต/โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น 
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 

65 
(10) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ 
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 

(10)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ แผนการบริหาร 
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล 
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ีและ Thailand 4.0 

(10)  

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส 
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5)  

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ 
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์น้ัน 

(5)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน 
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่ชัดเจน 

(5)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรล ุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่ 
จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายใน 
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย กล
ยุทธ ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพฒันา
ท้องถิ่นสี่ป ีโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต /โครงการ
จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 
ฉบับที ่12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่ม 
หรืออันหน่ึงอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อน าไปสู่การจัดท า 
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและ 
ครบถ้วน 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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2. การตดิตามและประเมินผลโครงการเพือ่ความสอดคล้องแผนพฒันาทอ้งถิ่น  ประกอบด้วย 
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน 
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 คะแนน 
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน 
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ ฉบับท่ี 12  5 คะแนน 
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 คะแนน 
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
(11) มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน 
(12) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา

ท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
   5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
   5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
   5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
   5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ (5) 
   5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
   5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
   5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสรา้งให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคัง่ ย่ังยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 

(5) 

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

รวมคะแนน 100 
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เกณฑ์การให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถ่ินขององค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได้ 

1.การสรุปสถานการณ ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ 
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ 
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม) 

10  

2. การประเมินผลการน า 
แผนพัฒนาท้องไป 
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตน่ันเองว่า 
เป็นไปตามที่ต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ 
ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ้านวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา 
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน 
เชิงปริมาณ (Quantitative) 
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3. การประเมินผลการน า 
แผนพัฒนาท้องถ่ินไป 
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา 
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ 
ด าเนินการในพื้นที่น้ันๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ 
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม ่สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ 
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา 
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน 
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 
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4. แผนงานและยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกบั 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ 
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา 
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข 
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
(Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) 

10  

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของชื่อ 
โครงการ 
 
 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ ) มีความชัดเจน
น าไปสู่การต้ังงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม 
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความ 
ชัดเจน มุ่งไปเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชดัเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถงึเป้าหมายต้อง 
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการน้ีจะท าที่ไหน เร่ิมต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคอื
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่า
ใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  
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ได้ 

5.4 โครงการมีความสอดคล้อง 
กับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
5.8 โครงการแก้ไขปัญหา 
ความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคัง่ ย่ังยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 
 
 
5.9 งบประมาณ มีความ 
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 
5.10 มีการประมาณการ 
ราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 
 
 
 
5.11  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) 
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถใน 
การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน 

(5)  

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที ่12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน 
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน้าไปสู่การ 
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิท์ี่ 
เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ 
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง 
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4) 
การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ 
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) 
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไปสู ่Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท า
น้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินคา้เชิง
นวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่
การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยน
จากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหน่ึงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ 
นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไป
ด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(5)  

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนด าเนินการ
เองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้เป็นโครงการที่
ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความย่ังยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิน่มีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่ง
น้ า) (LSEP) 

(5)  

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

(5)  

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง 
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่ง 
ใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  มีความคลาดเคลื่อนไม่
มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปต้ังงบประมาณรายจ่ายใน
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอ่ืนๆ 

(5)  

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) 
ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) 
ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่ง 
ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  
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5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา 
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว ้การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง 
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค ์
ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ 
ด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ 
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด 
และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  
 
3. การติดตามและประเมินผลด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (ระบบ e-plan)   
 ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท. สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและ
รายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่ นมีส่วนร่วมด้วย 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ
สารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบ e-plan)  พร้อมท้ัง
ประมวลผลการปฏิบัติงานเพื่อเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อใช้ประโยชน์ในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงการใช้จ่ายงบประมาณโครงการต่างๆตามแผนพัฒนาท้องถิ่นอีกด้วย 

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
การติดตามและประเมินผลมีประโยชนท่ีส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างด าเนิน 

โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็น 
หัวข้อได้ดังนี้  

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ 
ตามโครงการซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยท่ีท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ท้ังใน 
ปัจจุบันและอนาคต  

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆท่ีเกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ 
ท่ีจะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลท่ีเป็นจริง ท าให้
ได้รับความ เช่ือถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
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5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ 

โครงการ มีความส านึกต่อหน้าท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ  

6. การวินิจฉัย ส่ังการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย ส่ังการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้ สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าท่ีนอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่างๆ 
ส าหรับการ ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นได้  

7. ท าให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่าย 
ต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  
กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 หน้า 13 
 

ส่วนที่ 2 
การติดตามและประเมินผล 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
    การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  ประกอบด้วย 
     เกณฑ์การให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.ข้อมูลสภาพท่ัวไปและ 
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร 
ปกครองสว่นท้องถ่ิน 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(1) ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ต้ังของหมูบ่้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ 
แหล่งน้ า ลักษณะของไม/้ป่าไม ้ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกต้ัง ฯลฯ 

20 
(3) 

19 
(2.97) 

(2) ข้อมูลเก่ียวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกต้ัง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนประชากร และ 
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) (1.98) 

(3) ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ์ฯลฯ 

(2) (1.86) 

(4) ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ 
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท ์ฯลฯ 

(2) (1.98) 

(5) ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุ 
สัตว ์การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

(2) (1.98) 

(6) ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง 
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2) (1.76) 

(7) ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม ้ภูเขา คุณภาพของ 
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) (1.86) 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ 
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) (1.84) 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ 
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม 
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ 
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) (2.87) 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ 
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต 
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ 
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

15 
(2) 

14.52 
(1.97) 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคบัใช้ 
ผลของการบังคบัใช ้สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(1) (1.00) 

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

(2) (1.97) 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม 
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสงัคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพ 
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(2) (1.97) 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง 
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ 
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(2) (1.84) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

 (6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน 
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis 
ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)W-Weakness(
จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat  (อุปสรรค) 

(2) (1.97) 

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่  มีการ 
น าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนว 
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค ์
เพื่อแก้ไขปัญหา 

(2) (1.85) 

(8) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย 
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุปสถานการณ์การ
พัฒนา การต้ังงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณการประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นในเชงิคุณภาพ 

(1) (0.98) 

(9) ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการ 
ด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

(1) (0.97) 

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์ 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยงของ 
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น 
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0 

65 
(10) 

59 
(9.12) 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ 
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 

(10) (8.78) 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ แผนการบริหาร 
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล 
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ีและ Thailand 4.0 

(10) (8.89) 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส 
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5) (4.62) 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ 
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์น้ัน 

(5) (4.62) 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน 
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่ชัดเจน 

(5) (4.62) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรล ุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่ 
จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) (4.56) 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายใน 
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย กล
ยุทธ ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพฒันา
ท้องถิ่นสี่ป ีโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) (4.56) 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต /โครงการ
จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 
ฉบับที ่12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) (4.78) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3.10 ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่ม 

หรืออันหน่ึงอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อน าไปสู่การจัดท า 
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและ 
ครบถ้วน 

(5) (4.45) 

รวมคะแนน 100 92.52 
 
 การตดิตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพฒันาทอ้งถิ่น  ประกอบด้วย 
     เกณฑ์การให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถ่ินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.การสรุปสถานการณ ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ 
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ 
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม) 

10 9.34 

2. การประเมินผลการน า 
แผนพัฒนาท้องถ่ินไป 
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตน่ันเองว่า 
เป็นไปตามที่ต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ 
ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา 
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน 
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 8.89 

3. การประเมินผลการน า 
แผนพัฒนาท้องถ่ินไป 
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา 
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ 
ด าเนินการในพื้นที่น้ันๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ 
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม ่สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ 
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา 
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน 
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 9 

4. แผนงานและยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกบั 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ 
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา 
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข 
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
(Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) 
 
 
 
 
 
 

10 9.23 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของชื่อ 
โครงการ 
 
 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ ) มีความชัดเจน
น าไปสู่การต้ังงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 
5.4 โครงการมีความสอดคล้อง 
กับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
5.8 โครงการแก้ไขปัญหา 
ความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคัง่ ย่ังยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม 
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความ 
ชัดเจน มุ่งไปเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

53.84 
(4.67) 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชดัเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) (4.73) 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถงึเป้าหมายต้อง 
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจน
ว่าโครงการน้ีจะท าที่ไหน เร่ิมต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไป
ว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) (4.34) 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถใน 
การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน 

(5) (4.67) 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที ่12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็น 
ศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี(4) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปา้หมาย
ระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพ
คนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) 
การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5) (4.20) 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไปสู ่Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สนิค้าเชิง
นวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่
การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยน
จากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบ
เชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม 
ฯลฯ 

(5) (4.54) 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหน่ึงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกจากกัน
ได้ นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทาง
ไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(5) (4.67) 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความย่ังยืน ซึ่งมีลักษณะทีจ่ะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคัง่ ย่ังยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(5) (4.65) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5.9 งบประมาณ มีความ 
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 
5.10 มีการประมาณการ 
ราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 
 
 
 
5.11  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) 
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการ 
จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) 
ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) (4.12) 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ 
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางทอ้งถิ่น 
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 
มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปต้ัง 
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนา
ที่ปรากฏในรูปแบบอ่ืนๆ 

(5) (4.32) 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) 
ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) 
ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่ง 
ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5) (4.50) 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา 
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว ้การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง 
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค ์
ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ 
ด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ 
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด 
และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) (4.45) 

 รวมคะแนน 100 90.30 
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2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองวังสะพุงได้
ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลเมืองวังสะพุง ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการท่ีจะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวช้ีวัด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ท่ีต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร   
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลท่ี
ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก     
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก  ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาท่ีเก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่ง    
ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนท่ีได้ก าหนดไว้ ซึ่งส่ิงส าคัญท่ีต้องการในช้ันนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลท่ีมีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามท่ีก าหนดไว้        
แต่ละโครงการตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย   
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของ
พื้นท่ีเทศบาลเมืองวังสะพุง 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ท้ังนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลเมืองวังสะพุง ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงาน
เชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการท่ีจะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ท่ีคาดว่า
จะได้รับจากการติดตาม 
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองวังสะพุงต่อนายกเทศมนตรีเพื่อให้
นายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาลเมืองวังสะพุงและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองวังสะพุง 
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยส่ังการ การน าเสนอเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง แก้ไขท่ีดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองวังสะพุง หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจใน
ส านัก กอง ฝ่ายต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/ส่ังการ เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกเทศมนตรี 
 
 



 หน้า 19 
 

ส่วนที่  3 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1. การติดตามและประเมินผลด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครอง     
ส่วนทอ้งถ่ิน (ระบบ e-plan)   

รายงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ และผลการด าเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
เทศบาลเมืองวังสะพุง ดังน้ี 

ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลเมืองวังสะพุง  
     "เมืองน่าอยู่ เมืองคนดีมีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" 

ข. พันธกิจ ของเทศบาลเมืองวังสะพุง  
     1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน  
     2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
     3. ส่งเสริม ปลูกฝงั คุณธรรมจริยธรรม แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน  
     4. สร้างความตระหนักและปลูกจิตส านึกให้เคารพกฎระเบียบ กติกาสังคม และวินัยคนเมือง  
     5. ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทุกระดับ และประเพณีทอ้งถ่ินให้คงอยู่อย่างย่ังยืน  
     6. อนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน  
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลเมืองวังสะพุงได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้  

5 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
      1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      2. ด้านการพัฒนาคน 
      3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      4. ด้านการบริหารจัดการที่ดีและบริการสาธารณะ 
      5. ด้านภาคประชาสังคม ความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วม 

ง. การวางแผน 
เทศบาลเมืองวังสะพุง ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 ตาม

กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การ
ประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนา
พ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 ต่อไป 

เทศบาลเมืองวังสะพุง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 โดยได้
ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 

 
ยุทธศาสตร์ 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 30 53,924,392.00 32 20,303.400.00 48 51,445,000.00 

ด้านการพัฒนาคน 57 71,180,810.00 60 80,118,810.00 73 86,688,810.00 

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4 410,000.00 7 6,420,000.00 6 20,660,000.00 

ด้านการบริหารจัดการที่ดีและบริการสาธารณะ 48 25,493,720.00 62 34,083,220.00 84 94,666,450.00 

ด้านภาคประชาสังคม ความเข้มแขง็ของชุมชน 
และการมีส่วนร่วม 

22 2,041,000.00 25 4,271,000.00 31 5,411,000.00 

รวม 161 153,049,922.00 186 145,196,430.00 242 258,871,260.00 
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จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารเทศบาลเมืองวังสะพุง ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 โดยมีโครงการที่

บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จ านวน 80 โครงการ งบประมาณ  49,953,005  บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้
ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3 1,410,000.00 
ด้านการพัฒนาคน 24 22,868,300 
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - - 
ด้านการบริหารจัดการที่ดีและบริการสาธารณะ 41 24,546,300 
ด้านภาคประชาสังคม ความเข้มแขง็ของชุมชน และการมีส่วนร่วม 12 1,128,405 

รวม 80 49,953,005 
 

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ  เทศบาลเมืองวังสะพุง  มีดังน้ี 
 

ท่ี  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ปรับปรุงต่อเติมหลังคา
ตลาดสดเทศบาลวังสะพุง 

500,000.00 
กองช่าง 
งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกและปลอดภัย 
ต่อผู้ประกอบการ
และผู้ใช้บริการใน
ตลาดสดเทศบาล
เมืองวังสะพุง  

ต่อเติมหลังคา ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 126.00 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 378 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลน เทศบาล
ก าหนด 

2.  
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ าหน้าวัดศรีอุดมวงศ์ 

500,000.00 
กองช่าง 
งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกน้ าไม่ท่วมขัง 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

วางท่อระบายน้ าอัดแรง 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก 
จ านวน 20 บ่อ ยาวไม่
น้อยกว่า 260 เมตร ตาม
แบบแปลนเทศบาล 
ก าหนด 

3.  ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ร้ือเสาไฟหงส์ถนนศรี
สงคราม พร้อมติดต้ัง
บริเวณทางเดินริมแม่น้ า
เลยบ้านศรีบุญเรือง และ
ริมบุ่งไสล ่

410,000.00 
กองช่าง 
งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน  

ด าเนินการร้ือถอนพร้อม 
ติดต้ังเสาไฟปฏิมากรรม 
จ านวน 50 ต้น ตามแบบ
แปลนเทศบาลก าหนด 

4.  
ด้านการพัฒนา
คน 

โครงการอบรมการน า
มาตรฐาน ทางคุณธรรม
และจริยธรรมไปสู่ การ
ปฏิบัติ 

5,000.00 
ส านักปลัดเทศบาล 
งานบริหารทั่วไป 

เพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมแก่
คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงาน 
พนักงานจ้างเทศบาล
ผู้น าชุมชนในเขต
เทศบาล  

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง ผู้น าชุมชนใน
เขตเทศบาล 

5.  
ด้านการพัฒนา
คน 

โครงการแข่งขันนักเรียน
คนเก่ง ของโรงเรียน
ท้องถิ่น 

50,000.00 
กองการศึกษา  
งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนการสอน  

ส่งนักเรียนเข้าร่วม 
กิจกรรมนักเรียนคนเก่ง 
ของโรงเรียนท้องถิ่น 

6.  
ด้านการพัฒนา
คน 

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง 
หลักสูตรสถานศึกษา 

60,000 

กองการศึกษา  
งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียน
การสอน  

1 คร้ัง/ป ี
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 ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

7.  ด้านการพัฒนา
คน 

ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน 

50,400 
กองการศึกษา  
งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียน
การสอน  

เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
ความเร็วสูง 

8.  
ด้านการพัฒนา
คน 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่ง เรียนรู้ของโรงเรียน 

150,000 
กองการศึกษา  
งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

เพื่อให้นักเรียนมี
แหล่งเรียนรู้เพิ่มมาก
ขึ้น  

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
โรงเรียนละ 50,000 บาท 

9.  
ด้านการพัฒนา
คน 

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ 
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

54,000 
กองการศึกษา  
งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

เพื่อรณรงค์ป้องกันยา
เสพติดในสถานศึกษา  

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

10
.  

ด้านการพัฒนา
คน 

สนับสนุนอาหารกลางวัน  3,433,800 
กองการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียน
การสอน  

สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลเมืองวังสะพุง 

11
.  

ด้านการพัฒนา
คน 

ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา ต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการ ศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

6,290,500 
กองการศึกษา  
งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียน
การสอน  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังน้ี     
- ค่าจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว)  
- ค่าหนังสือเรียน  
– ค่าอุปกรณ์การเรียน      
- ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน   
- ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพ ผู้เรียน 

12
.  

ด้านการพัฒนา
คน 

ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน 

414,000 
กองการศึกษา  
งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียน
การสอน  

นักเรียนโรงเรียนสังกัด 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

13
.  

ด้านการพัฒนา
คน 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ข้าราชการ ครูของ
โรงเรียนในสังกัด อปท. 

147,000 
กองการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา  

เพื่อเพิ่มศักยภาพครู
ในการจัดการเรียน
การสอน  

ข้าราชการครู อัตราคนละ 
3,000 บาท 

14
.  

ด้านการพัฒนา
คน 

เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 

198,100 
กองการศึกษา  
งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียน
การสอน  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังน้ี     
-ค่าหนังสือเรียน             
-ค่าอุปกรณ์การเรียน        
-ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน    
-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

15
.  

ด้านการพัฒนา
คน 

สนับสนุนอาหารเสริม(นม)  3,579,500.00 
กองการศึกษา  
งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

เพื่อให้นักเรียนได้รับ
อาหารเสริม(นม)
ครบถ้วน ตามที่
ก าหนด  

ปีการศึกษา 

16
.  

ด้านการพัฒนา
คน 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถาน ศึกษาในสังกัด
เทศบาลเมือง วังสะพุง
เพื่อส่งเสริมและพัฒนา 
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 

2,060,000.00 
กองการศึกษา  
งานระดับมัธยมศึกษา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถาน 
ศึกษาในสังกัด
เทศบาลเมือง    
วังสะพุง การจัดการ
เรียนการสอนมีประ
สิทธ ิภาพ ส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศ  

การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลเมืองวังสะพุงมี
ประสิทธิภาพ 

17
.  

ด้านการพัฒนา
คน 

โครงการซ่อมแซมอาคาร
เรียนและ อาคารประกอบ 

450,000.00 
กองการศึกษา  
งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

เพื่อให้มีสถานที่
เหมาะส าหรับการ
จัดการเรียนการสอน  

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
โรงเรียนละ 200,000 บาท 
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ท่ี  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

18
.  

ด้านการพัฒนา
คน 

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 56,000.00 

กองการศึกษา  
งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 

เพื่อส่งเสริมการจัด
กิจกรรมส าหรับเด็ก  

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
1 คร้ัง/ป ี

19
.  

ด้านการพัฒนา
คน 

โครงการก่อสร้างถนน
ทางออกโรงเรียน 

500,000.00 
กองการศึกษา  
งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

เพื่อให้มีถนนเข้าออก
โรงเรียนที่มีมาตรฐาน 
เพื่อให้ผู้ใชถ้นนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย  

ถนนเข้า-ออก หน้า 
โรงเรียน 

20
.  

ด้านการพัฒนา
คน 

โครงการอุดหนุนส าหรับส
นุนสนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านวังสะพุง 

1,188,000.00 
กองการศึกษา  
งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

เพื่อส่งเสริมการจัด
การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึ้น  

อุดหนุนโรงเรียน บ้าน
วังสะพุง 

21
.  

ด้านการพัฒนา
คน 

โครงการอุดหนุนส าหรับส
นุนสนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 

3,132,000.00 
กองการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

เพื่อส่งเสริมการจัด
การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึ้น  

อุดหนุนโรงเรียนชุมชน
วังสะพุง 

22
.  

ด้านการพัฒนา
คน 

โครงการส่งนักกีฬาทีม
เทศบาลเข้าร่วมแขง่ขัน 

320,000.00 กองการศึกษา  
งานกีฬาและนันทนาการ 

เพื่อส่งเสริมการเล่น
กีฬาของเยาวชนและ
ประชาชน  

ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วม 
แข่งขันตามโอกาสต่าง ๆ  

23
.  

ด้านการพัฒนา
คน 

โครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอล วังสะพุง คัพ 

200,000 กองการศึกษา  
งานกีฬาและนันทนาการ 

เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกาย  

1 คร้ัง/ป ี

24
.  

ด้านการพัฒนา
คน 

โครงการแข่งขันบาสเก็ต
บอล วังสะพุงคัพ 50,000 

กองการศึกษา 
งานกีฬาและนันทนาการ  

เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกาย  1 คร้ัง/ป ี

25
.  

ด้านการพัฒนา
คน 

โครงการแข่งขันกีฬา
แบดมินตัน เทศบาลเมือง
วังสะพุง 

30,000 
กองการศึกษา  
งานกีฬาและนันทนาการ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้เล่นกีฬา
และออกก าลังกาย  

จัดกิจกรรมการแข่งขัน 
กีฬาแบดมินตัน จ านวน 1 
คร้ัง/ป ี

26
.  

ด้านการพัฒนา
คน 

เคร่ืองเล่นสนามกลางแจ้ง 400,000.00 

กองการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา  
 

1.นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวังสะพุง 3 
อนุบาล ได้มีเคร่ือง
เล่นสนามกลางแจ้งที่
ได้มาตรฐานและ
ปลอดภัยเป็นที่
ยอมรับของชุมชน   
2.เพื่อการเคลื่อนไหว 
การทรงตัว การฝึก
ทักษะส่งเสริม
พัฒนาการด้าน
ร่างกายด้านอารมณ์ 
และสติปัญญา  

เคร่ืองเล่นสนามกลางแจ้ง 
พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 ชุด 

27
.  

ด้านการพัฒนา
คน 

โครงการแข่งขัน
วอลเล่ย์บอล วังสะพุง คัพ 

50,000.00 กองการศึกษา  
งานกีฬาและนันทนาการ 

เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกาย  

จัดการแข่งขัน 1 คร้ัง/ปี 

28
.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

โครงการสภาเมืองวังสะ
พุง 

11,200.00 

กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ 
งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการคิดตัดสินใจ 
ในการพัฒนา
เทศบาล  
 
 

จัดประชุมสภาเมืองวังสะ
พุง 
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ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

29
.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

โครงการอบรมคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน 
เทศบาล พนักงานจ้าง 
และทัศน ศึกษาดูงานใน
ประเทศ/ ต่างประเทศ 

100,000.00 
ส านักปลัดเทศบาล 
งานบริหารทั่วไป 

เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะ
ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาลพนักงานจ้าง 
และสมาชิกสภา
เทศบาล  

อบรมและทัศนศึกษา 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
เทศบาล พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้างเทศบาล 
จ านวน 80 คน 

30
.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เทศบาล 

40,000.00 
ส านักปลัดเทศบาล  
งานบริหารทั่วไป 

เพื่อให้บุคลากรใน
สังกัดเทศบาลเมือง
วังสะพุงได้ตระหนัก
เห็นถึงความส าคัญ
ของการปกครอง
ท้องถิ่น  

จัดกิจกรรมวันเทศบาล 1 
คร้ัง โดยมีคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
บุคลากรในสังกัดเทศบาล 
เมืองวังสะพุง หน่วยงาน 
ภาครัฐ เอกชน ผู้น าชุมชน 
และประชาชนทั่วไป 

31
.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

โครงการจัดท าและ
ทบทวนแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองวังสะพุง 

14,000.00 

กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ 
งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ 

เพื่อให้ได้แผนพัฒนา
เทศบาลที่ตรงกับ
ความต้องการของ
ชุมชนและถูกต้อง
ตามระเบียบก าหนด  

จัดท าและทบทวน
แผนพัฒนาเทศบาลเมือง
วังสะพุง 

32
.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

โครงการจัดงานรัฐพิธีและ 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 

50,000.00 
ส านักปลัดเทศบาล 
งานบริหารทั่วไป 
 

เพื่อเป็นการปกป้อง
สถาบันส าคัญของ
ชาติ 3 เสาหลัก 
ได้แก่ สถาบันชาติ 
ศาสนา
พระมหากษัตริย์ 
เสริมสร้างความ
สามัคคีปรองดองของ
คนในชาติ ในระดับ
พื้นที่อ าเภอวังสะพุง  

อุดหนุนอ าเภอวังสะพุง 
ตามหนังสืออ าเภอวังสะพุง 
ที่ ลย 0218/ว 159 ลง
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 

33
.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

โครงการฝึกทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 

30,000.00 
ส านักปลัดเทศบาล 
งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย 

ฝึกอบรมสมาชิก
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน  

อปพร. ในเขตเทศบาล
เมือง วังสะพุง 

34
.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

โครงการรณรงค์
เสริมสร้างวินัยจราจร 

30,000.00 
ส านักปลัดเทศบาล 
งานเทศกิจ 

เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชนลด
อุบัติเหตุ  

รณรงค์เสริมสร้างวินัย
จราจรในเขตเทศบาล 

35
.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

30,000.00 
ส านักปลัดเทศบาล 
งานเทศกิจ 

เพื่อให้เยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา 
ได้รับรู้และทราบถึง
ปัญหาและพิษภัย
ของยาเสพติดอีกทั้ง
ยังเป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ทักษะ
ความคิด สร้าง
ภูมิคุ้มกันทางด้าน
ร่างกาย จิตใจให้กับ
เยาวชนไม่ตกเป็น
ทาสของอบายมุข 

นักเรียนในสังกัดโรงเรียน 
เทศบาลเมืองวังสะพุง 
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ท่ี  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

36
.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและระงับอัคคีภัย 

110,000.00 
ส านักปลัดเทศบาล 
งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย 

เพื่อฝึกซ้อมการตอบ
โต้สาธารณภัยของ
หน่วยงานและ
หน่วยงานข้างเคียงที่
เก่ียวข้อง 

พนักงานดับเพลิง 
พนักงาน เทศบาล 
หน่วยงานดับเพลิง 
ข้างเคียง 

37
.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

โครงการป้องกันและ
ก าจัดโรคสัตว์ติดคน 

30,000.00 
กองสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน 

เพื่อป้องกันและก าจัด
โรคสัตว์ติดคน  

20 ชุมชน 

38
.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

โครงการส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนจ านวนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิง พล
อากาศเอกหญิง สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราช
นารี 

11,500.00 
กองสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน 

เพื่อส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนจ านวนสัตว์
ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิง 
สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี  

ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์ 
และขึ้นทะเบียนจ านวน 
สัตว์ ตัวละ 3 บาทต่อ คร้ัง
ของการส ารวจและ ขึ้น
ทะเบียน (ปีละ 6 บาท) 
จ านวน 20 ชุมชน 

39
.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

โครงการขับเคลื่อน
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิง พล
อากาศเอกหญิง สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราช
นารี 

42,400.00 
กองสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน 

เพื่อขับเคลื่อน
โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิง 
สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี  

ด าเนินการฉีดวัคซีน 
ป้องกันและควบคุมโรค 
พิษสุนัขบ้า ตัวละ 30 บาท 
ตามจ านวนประชากร
สุนัข/แมว จากการส ารวจ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

40
.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนบ้านวังสะ
พุง 1 เพื่อ ด าเนิน
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 
กองสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปมี
สุขภาพพลานามัย
แข็งแรง สมบูรณ ์ 

อุดหนุนชุมชนบ้านวังสะ
พุง 1 เพื่อ ด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน 
สาธารณสุข จ านวน 1 คร้ัง 

41
.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนบ้านน้อยนา 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 
กองสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปมี
สุขภาพพลานามัย
แข็งแรง สมบูรณ ์ 

อุดหนุนชุมชนบ้านน้อยนา 
เพื่อ ด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 1 คร้ัง 
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ท่ี  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

42
.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนบ้านบุ่งไสล่ 
1 เพื่อ ด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 
กองสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปมี
สุขภาพพลานามัย
แข็งแรง สมบูรณ ์ 
 

อุดหนุนชุมชนบ้าน       
บุ่งไสล่ 1 เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 1 คร้ัง 

43
.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนบ้านบุ่งไสล่ 
2 เพื่อ ด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 
กองสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปมี
สุขภาพพลานามัย
แข็งแรง สมบูรณ ์ 
 

อุดหนุนชุมชนบ้าน       
บุ่งไสล่ 2 เพื่อ ด าเนิน
โครงการพระราชด าริด้าน 
สาธารณสุข จ านวน 1 คร้ัง 

44
.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนบุ่งผักก้าม 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 
กองสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปมี
สุขภาพพลานามัย
แข็งแรง สมบูรณ ์ 
 

อุดหนุนชุมชนบุ่งผักก้าม 
เพื่อ ด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน 
สาธารณสุข จ านวน 1 คร้ัง 

45
.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนบุ่งผักก้าม
สามัคคีเพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 
กองสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปมี
สุขภาพพลานามัย
แข็งแรง สมบูรณ ์ 

อุดหนุนชุมชนบุ่งผักก้าม
สามัคค ีเพื่อด าเนิน
โครงการพระราช ด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 1 คร้ัง 

46
.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนร่วมใจ
พัฒนาเพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 
กองสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปมี
สุขภาพพลานามัย
แข็งแรง สมบูรณ ์ 
 

อุดหนุนชุมชนร่วมใจ
พัฒนา เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 1 คร้ัง 

47
.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนวัดจอมมณี 
1 เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 
กองสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปมี
สุขภาพพลานามัย
แข็งแรง สมบูรณ ์ 
 

อุดหนุนชุมชน            
วัดจอมมณี 1 เพื่อด าเนิน
โครงการพระราช ด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 1 คร้ัง 

48
.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนวัดจอมมณี 
2 เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 
กองสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปมี
สุขภาพพลานามัย
แข็งแรง สมบูรณ ์ 
 

อุดหนุนชุมชน            
วัดจอมมณี 2 เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 1 คร้ัง 

49
.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนบุ่งคล้า เพื่อ
ด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 
กองสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปมี
สุขภาพพลานามัย
แข็งแรง สมบูรณ ์ 
 
 

อุดหนุนชุมชนบุ่งคล้า เพื่อ
ด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 1 คร้ัง 
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 ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

50
.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนวัดวังสะพุง
พัฒนาราม เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 
กองสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปมี
สุขภาพพลานามัย
แข็งแรง สมบูรณ ์ 
 

อุดหนุนชุมชนวัดวังสะพุง 
พัฒนาราม เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 1 คร้ัง 

51
.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนนาหลัก 1 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  

20,000.00 
กองสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปมี
สุขภาพพลานามัย
แข็งแรง สมบูรณ ์ 
 

อุดหนุนชุมชนนาหลัก 1 
เพื่อด าเนินโครงการพระ
ราช ด าริด้านสาธารณสุข 
จ านวน 1 คร้ัง 

52
.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนนาหลัก 2 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 
กองสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปมี
สุขภาพพลานามัย
แข็งแรง สมบูรณ ์ 
 

อุดหนุนชุมชนนาหลัก 2 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 1 คร้ัง 

53
.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนบ้านเลิง 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 
กองสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปมี
สุขภาพพลานามัย
แข็งแรง สมบูรณ ์ 
 

อุดหนุนชุมชนบ้านเลิง 
เพื่อด าเนินโครงการพระ
ราช ด าริด้านสาธารณสุข 
จ านวน 1 คร้ัง 

54
.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนหนองเงิน 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 
กองสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปมี
สุขภาพพลานามัย
แข็งแรง สมบูรณ ์ 
 

อุดหนุนชุมชนหนองเงิน 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 1 คร้ัง 

55
.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนบุ่งคล้าน้อย 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 
กองสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปมี
สุขภาพพลานามัย
แข็งแรง สมบูรณ ์ 

อุดหนุนชุมชนบุ่งคล้าน้อย 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 1 คร้ัง 

56
.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนบ้านวังสะ
พุง 2 เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 
กองสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปมี
สุขภาพพลานามัย
แข็งแรง สมบูรณ ์ 
 

อุดหนุนชุมชนบ้านวังสะ
พุง 2 เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 1 คร้ัง 

57
.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนวัดศรีชมชื่น 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 
กองสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปมี
สุขภาพพลานามัย
แข็งแรง สมบูรณ ์ 
 
 

อุดหนุนชุมชนวัดศรีชมชื่น 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 1 คร้ัง 
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ท่ี  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

58
.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนศรีบุญเรือง 
1 เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 
กองสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปมี
สุขภาพพลานามัย
แข็งแรง สมบูรณ ์ 

อุดหนุนชุมชน             
ศรีบุญเรือง 1 เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 1 คร้ัง 

59
.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนศรีบุญเรือง 
2 เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 
กองสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปมี
สุขภาพพลานามัย
แข็งแรง สมบูรณ ์ 

อุดหนุนชุมชน            
ศรีบุญเรือง 2 เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 1 คร้ัง 

60
.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สาขาวังสะพุงเพื่อ
ขยายเขตไฟฟ้าชุมชน
หนองเงิน 

20,000.00 
กองช่าง 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน  

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคสาขาวังสะพุง 

61
.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

โครงการเลือกต้ังประธาน
ชุมชน/คณะกรรมการ
ชุมชน 

10,000.00 

กองสวัสดิการสังคม 
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแขง็ชุมชน 
 

เพื่อให้มีประธาน
ชุมชนและ
คณะกรรมการชุมชน
เป็นตัวแทนของ
ประชาชนในการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ  

20 ชุมชน 

62
.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

โครงการวางและจัดท าผัง
เมืองรวมชุมชนวังสะพุง 

5,600.00 
กองช่าง 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน 

เพื่อวางและจัดท าผัง
เมืองรวมชุมชน  
วังสะพุง 
  

วางและจัดท าผังเมืองรวม
ชุมชนวังสะพุง 

63
.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 150,000.00 
กองสวัสดิการสังคม 
งานงบกลาง 

เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย
เอดส์ในเขตเทศบาล
เมืองวังสะพุง  

ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาล
เมืองวังสะพุง 

64
.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 18,644,400.00 
กองสวัสดิการสังคม 
งานงบกลาง 

เพื่อช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลเมืองวังสะ
พุง  

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
เมืองวังสะพุง 

65
.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

เบี้ยยังชีพความพิการ 4,435,200.00 
กองสวัสดิการสังคม 
งานงบกลาง 

เพื่อช่วยเหลือผู้พิการ
ในเขตเทศบาลเมือง
วังสะพุง  

ผู้พิการในเขตเทศบาล 
เมืองวังสะพุง 

66
.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

เงินสบทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ใน
สัดส่วน ไม่น้อยกว่า 60% 
ของเงินที่ส านักงาน 
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติสนับสนุน 

282,000.00 
กองสาธารณสุข 
งานงบกลาง 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการดูแลและ
การบริการเบื้องต้น
เพื่อให้มีสุขภาพ
อนามัยสมบูรณ์
แข็งแรง  

20 ชุมชน 

67
.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

โครงการปรับปรุงห้อง
กิจการสภา 

50,000.00 
ส านักปลัดเทศบาล 
งานบริหารทั่วไป 

เพื่อให้มีสถานทีใ่น
การรับรอง และ
ปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภาเทศบาล  

ปรับปรุงซ่อมแซม ห้อง
กิจการสภา (ห้องกอง 
สวัสดิการฯ ห้องเดิมตึก
เก่า) โดยการทาสีตกแต่ง
ภายใน ติดฝ้าเพดาน ฯลฯ 
จ านวน 1 ห้อง 
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 ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

68
.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดจังหวัด
เลย 

50,000.00 
ส านักปลัดเทศบาล  
งานเทศกิจ 

เพื่อแก้ไขปัญายาเสพ
ติดในชุมชน 

อุดหนุนที่ท าการปกครอง
จังหวัดเลย เพื่อด าเนิน
โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดจังหวัด
เลย 

69
.  

ด้านภาคประชา
สังคม ความ
เข้มแข็งในชุมชน 
และการมีส่วน
ร่วม 

โครงการเลือกต้ัง
นายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาล 

678,405.00 
ส านักปลัดเทศบาล 
งานบริหารทั่วไป 

เพื่อให้การ
บริหารงานของ
เทศบาลมี
ประสิทธิภาพ  

ด าเนินการเลือกต้ังนายก 
เทศมนตรีและสมาชิกสภา 
เทศบาล จ านวน 1 คร้ัง 

70
.  

ด้านภาคประชา
สังคม ความ
เข้มแข็งในชุมชน 
และการมีส่วน
ร่วม 

โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ศูนย์พัฒนาครอบครัว 

5,000.00 
กองสวัสดิการสังคม 
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแขง็ชุมชน 

เพื่อช่วยเหลือเด็ก 
เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาสที่
ได้รับความเดือดร้อน 
เป็นการสร้างความ
สมานฉันท์ให้กับ
ครอบครัว  

ส่งเสริมศูนย์พัฒนา
ครอบครัว จ านวน 1 คร้ัง 

71
.  

ด้านภาคประชา
สังคม ความ
เข้มแข็งในชุมชน 
และการมีส่วน
ร่วม 

โครงการส่งเสริมกิจกรรม
สภาเด็กและเยาวชน 

5,000.00 
กองสวัสดิการสังคม 
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแขง็ชุมชน 

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนได้เรียนรู้ ท า
กิจกรรมเพื่อสังคม
ด้านจิตสาธารณะ
ร่วมกัน  

ส่งเสริมกิจกรรมของสภา
เด็กและเยาวชน ในเขต 
เทศบาล 

72
.  

ด้านภาคประชา
สังคม ความ
เข้มแข็งในชุมชน 
และการมีส่วน
ร่วม 

โครงการส่งเสริมกิจกรรม
กีฬาคนพิการแห่งชาติ 

20,000.00 
กองสวัสดิการสังคม 
งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาให้คนพิการได้
มีโอกาสแสดง
ศักยภาพของตนเอง
ในการเล่นกีฬาและมี
ส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมเทียบเท่ากับ
คนปกติ  

อุดหนุนสมาคมกีฬาคน
พิการจังหวัดเลย 

73
.  

ด้านภาคประชา
สังคม ความ
เข้มแข็งในชุมชน 
และการมีส่วน
ร่วม 

โครงการต่อยอดอาชีพ
การท าขนมทองพับแก่คน
พิการในชุมชน 

10,000.00 
กองสวัสดิการสังคม 
งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มอาชีพคน
พิการ มีอาชีพมี
รายได้เสริม และใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์  

อุดหนุนสมาคมคนพิการ
จังหวัดเลย 

74
.  

ด้านภาคประชา
สังคม ความ
เข้มแข็งในชุมชน 
และการมีส่วน
ร่วม 

โครการพัฒนาผู้สูงวัย
โรงเรียน ผู้สูงอายุเทศบาล
เมืองวังสะพุง 

50,000.00 
กองสวัสดิการสังคม 
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแขง็ชุมชน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของชมรมผู้สูงอายุ  

อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุ 
เทศบาลเมืองวังสะพุง 

75
.  

ด้านภาคประชา
สังคม ความ
เข้มแข็งในชุมชน 
และการมีส่วน
ร่วม 
 

โครงการอบรมกลุ่มอาชีพ
ผ้าทอมือกลุ่มแม่บ้าน
ชุมชนจอมมณี 

30,000.00 
กองสวัสดิการสังคม 
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแขง็ชุมชน 

เพื่อพัฒนาส่งเสริม
กลุ่มอาชีพชุมชนให้
ได้มาตรฐาน  

อุดหนุนกลุ่มผ้าทอมือกลุ่ม
แม่บ้านชุมชนจอมมณ ี
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 ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

76
.  

ด้านภาคประชา
สังคม ความ
เข้มแข็งในชุมชน 
และการมีส่วน
ร่วม 

โครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง 

100,000.00 
กองการศึกษา  
งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

เพื่ออนุรักษ์และสืบ
สานประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม
ท้องถิ่น  

จัดงานลอยกระทง 1 คร้ัง/
ป ี

77
.  

ด้านภาคประชา
สังคม ความ
เข้มแข็งในชุมชน 
และการมีส่วน
ร่วม 

โครงการจัดงานประเพณี
วันสงกรานต์ 

150,000 
กองการศึกษา  
งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

เพื่ออนุรักษ์และสืบ
สานประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่น  

จัดงานประเพณีสงกรานต์ 
1 คร้ัง/ป ี

78
.  

ด้านภาคประชา
สังคม ความ
เข้มแข็งในชุมชน 
และการมีส่วน
ร่วม 

โครงการจัดงานประเพณี
แห่เทียนพรรษา 

30,000.00 
กองการศึกษา  
งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

เพื่ออนุรักษ์และสืบ
สานประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่น  

จัดงานแห่เทียนพรรษา 1 
คร้ัง/ป ี

79
.  

ด้านภาคประชา
สังคม ความ
เข้มแข็งในชุมชน 
และการมีส่วน
ร่วม 

โครงการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ขับร้องสารภัญญะเพื่อ
อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณีพื้นบ้าน 

20,000.00 
กองการศึกษา  
งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

เพื่ออนุรักษ์และสืบ
สานประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่น  

จัดกิจกรรมการขับร้องสาร
ภัญญะ 

80
.  

ด้านภาคประชา
สังคม ความ
เข้มแข็งในชุมชน 
และการมีส่วน
ร่วม 

โครงการจัดกิจกรรมวัน
ขึ้นปีใหม ่

30,000 
กองการศึกษา  
งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

เพื่ออนุรักษ์และสืบ
สานประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่น  

จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 
จ านวน 1 คร้ัง 

 
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 

เทศบาลเมืองวังสะพุง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหน้ี
ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 51 โครงการ จ านวนเงิน  46,379,884.48  บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 51 โครงการ 
จ านวนเงิน 46,305,747.62  บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังน้ี 

 
ยุทธศาสตร์ โครงการ การกอ่หนี้ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3 1,404,000.00 3 1,404,000.00 

ด้านการพัฒนาคน 16 21,134,205.96 16 21,060,069.10 

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - - - - 

ด้านการบริหารจัดการที่ดีและบริการสาธารณะ 29 23,066,630.00 29 23,066,630.00 

ด้านภาคประชาสังคม ความเข้มแขง็ของชุมชน และการมีส่วนร่วม 3 775,048.52 3 775,048.52 

รวม 51 46,379,884.48 51 46,305,747.62 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลเมืองวังสะพุง ท่ีมีการก่อหน้ีผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังน้ี 

 ท่ี ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัต/ิ

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ปรับปรุงต่อเติมหลังคา
ตลาดสดเทศบาลเมือง
วังสะพุง 

500,000.00 495,000.00 495,000.00 5,000.00 

2.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ าหน้าวัดศรีอุดมวงศ์ 

500,000.00 499,000.00 499,000.00 1,000.00 

3.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ร้ือเสาไฟหงส์ถนนศรี
สงคราม พร้อมติดต้ัง
บริเวณทางเดินริมแม่น้ า
เลยบ้านศรีบุญเรือง 
และริมบุ่งไสล ่

410,000.00 410,000.00 410,000.00 0.00 

4.  ด้านการพัฒนาคน 
ค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุง หลักสูตร
สถานศึกษา 

60,000 60,000 60,000 0.00 

5.  ด้านการพัฒนาคน 
ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน 

50,400 50,400 50,400 0.00 

6.  ด้านการพัฒนาคน 
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่ง เรียนรู้ของ
โรงเรียน 

150,000 150,000 150,000 0.00 

7.  ด้านการพัฒนาคน 
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ 
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

54,000 54,000 54,000 0.00 

8.  ด้านการพัฒนาคน 
สนับสนุนอาหาร
กลางวัน  

3,433,800 3,433,800 3,433,800 0.00 

9.  ด้านการพัฒนาคน 

ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา ต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการ 
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 

6,290,500 6,290,500 6,290,500 0.00 

10.  ด้านการพัฒนาคน ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน 

414,000 207,000 207,000 207,000 

11.  ด้านการพัฒนาคน 
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ข้าราชการ ครูของ
โรงเรียนในสังกัด อปท. 

147,000 147,000 147,000 0.00 

12.  ด้านการพัฒนาคน 

เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) 

198,100 198,100 198,100 0.00 

13.  ด้านการพัฒนาคน 
ค่าอาหารเสริม (นม)  
 

3,579,500.00 3,446,600.96 3,372,464.10 132,899.04 

14.  ด้านการพัฒนาคน 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลเมืองวังสะพุง
เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
 

2,060,000.00 1,748,805.00 1,748,805.00 311,195.00 



 หน้า 31 
 

 ท่ี ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัต/ิ

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

15.  ด้านการพัฒนาคน 
ซ่อมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบ 
 

450,000.00 445,000.00 445,000.00 5,000.00 

16.  ด้านการพัฒนาคน 
ก่อสร้างถนนทางออก
โรงเรียน 

500,000.00 498,000.00 498,000.00 2,000.00 

17.  ด้านการพัฒนาคน 

โครงการเงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนบ้าน
วังสะพุง 

1,188,000.00 1,058,000.00 1,058,000.00 130,000.00 

18.  ด้านการพัฒนาคน 

โครงการเงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนชุมชน
วังสะพุง 

3,132,000.00 2,947,000.00 2,947,000.00 185,000.00 

19.  ด้านการพัฒนาคน 
เคร่ืองเล่นสนาม
กลางแจ้ง พร้อมติดต้ัง 

400,000.00 400,000.00 400,000.00 0.00 

20.  
ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
และบริการสาธารณะ 

โครงการจัดงานรัฐพิธี
และกิจกรรมปกป้อง
สถาบันส าคัญของชาติ 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

21.  
ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
และบริการสาธารณะ 

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

22.  
ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
และบริการสาธารณะ 

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

110,000.00 109,980.00 109,980.00 20.00 

23.  
ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
และบริการสาธารณะ 

โครงการป้องกันและ
ก าจัดโรคสัตว์ติดคน 

30,000.00 29,950.00 29,950.00 50.00 

24.  
ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
และบริการสาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนบ้านวังสะ
พุง 1 เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

25.  
ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
และบริการสาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนบ้านน้อย
นา เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

26.  
ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
และบริการสาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนบ้านบุ่ง
ไสล่ 1 เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

27.  
ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
และบริการสาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนบ้านบุ่ง
ไสล่ 2 เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

28.  
ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
และบริการสาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนบุ่งผัก
ก้าม เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 



 หน้า 32 
 

 ท่ี ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัต/ิ

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

29.  
ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
และบริการสาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนบุ่งผัก
ก้ามสามัคคี เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

30.  
ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
และบริการสาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนร่วมใจ
พัฒนา เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

31.  
ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
และบริการสาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนวัดจอม
มณี 1 เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

32.  ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
และบริการสาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนวัดจอม
มณี 2 เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

33.  
ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
และบริการสาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนบุ่งคล้า 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

34.  
ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
และบริการสาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนวัดวังสะ
พุงพัฒนาราม เพื่อ
ด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

35.  
ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
และบริการสาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนนาหลัก 1 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

36.  
ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
และบริการสาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนนาหลัก 2 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

37.  
ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
และบริการสาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนบ้านเลิง 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

38.  ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
และบริการสาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนหนองเงิน 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

39.  
ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
และบริการสาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนบุ่งคล้า
น้อย เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
 
 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 



 หน้า 33 
 

 ท่ี ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัต/ิ

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

40.  
ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
และบริการสาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนบ้านวังสะ
พุง 2 เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

41.  
ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
และบริการสาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนวัดศรีชม
ชื่น เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

42.  
ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
และบริการสาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนศรีบุญ
เรือง 1 เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

43.  ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
และบริการสาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนศรีบุญ
เรือง 2 เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

44.  
ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
และบริการสาธารณะ 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 150,000.00 132,000.00 132,000.00 18,000.00 

45.  ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
และบริการสาธารณะ 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 18,644,400.00 17,894,100.00 17,894,100.00 750,300.00 

46.  
ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
และบริการสาธารณะ เบี้ยยังชีพความพิการ 4,435,200.00 4,088,600.00 4,088,600.00 346,600.00 

47.  
ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
และบริการสาธารณะ 

เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 
60 % ของเงินที่
ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) สนับสนุน 

282,000.00 282,000.00 282,000.00 0.00 

48.  
ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
และบริการสาธารณะ 

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดเลย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

49.  
ด้านภาคประชาสังคม ความ
เข้มแข็งในชุมชน และการมี
ส่วนร่วม 

โครงการเลือกต้ัง
นายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาล 

678,405.00 645,048.52 645,048.52 33,356.48 

50.  
ด้านภาคประชาสังคม ความ
เข้มแข็งในชุมชน และการมี
ส่วนร่วม 

โครงการอบรมกลุ่ม
อาชีพผ้าทอมือกลุ่ม
แม่บ้านชุมชนจอมมณ ี

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

51.  
ด้านภาคประชาสังคม ความ
เข้มแข็งในชุมชน และการมี
ส่วนร่วม 

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

 
 

 



 หน้า 34 
 

 
   เทศบาลเมืองวังสะพุง ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขต
พื้นท่ี โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นท่ี
ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนท้ังในพื้นท่ีและพื้นท่ีใกล้เคียง 
โดยมีผลการด าเนินงานทดังนี ้
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 
เทศบาลเมืองวังสะพุง วังสะพุง จ.เลย  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 48 51,445,000.00 3 1,410,000.00 3 1,404,000.00 3 1,404,000.00 

2.ด้านการพัฒนาคน 73 86,688,810.00 24 22,868,300.00 16 21,134,205.96 16 21,060,069.10 

3.ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

6 20,660,000.00 - - 
    

4.ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
และบริการสาธารณะ 

84 94,666,450.00 41 24,546,300 29 23,066,630.00 29 23,066,630.00 

5.ด้านภาคประชาสังคม 
ความเข้มแขง็ในชุมชน และ
การมีส่วนร่วม 

31 5,411,000.00 12 1,128,405 3 775,048.52 3 775,048.52 

รวม 242 258,871,260.00 80 49,953,005 51 46,379,884.48 51 46,305,747.62 

 
 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  2564 
ล าดับ ประเภทโครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย 

1 ถนน ก่อสร้างท่อเหลี่ยมพร้อมถนนคอนกรีตแสริมเหล็ก ถนนภูมิวิถี
ซอย 9 หมู่ 8 กว้าง  6  เมตร หนา  0.15  เมตร ยาว  580  
เมตร ต าบลวังสะพุง อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

8,000,000.00 6,970,000.00 

2 ถนน ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In 
PlaceRecycling) ถนนศรีสงคราม หมู่ 9 กว้าง 13 เมตร หนา 
0.05 เมตร  ยาว 770 เมตร  ต าบลวังสะพุง  อ าเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย 

6,000,000.00 5,397,000.00 

3 ครุภัณฑ์รถบรรทุก
ขยะ 

รถบรรทุกขยะ ขนาด  6  ตัน  6  ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบ    
ไม่ต่ ากว่า 6,000  ซ๊ซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170  
กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย  ต าบลวังสะพุง อ าเภอวังสะพุง จังหวัด
เลย 

2,400,000.00 2,055,000 

  รวม 16,400,000.00 14,422,000.00 

 
 
 

 



 หน้า 35 
 

ส่วนที่ 4 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม 
 1.1  ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองวังสะพุงได้เช่ือมโยงยุทธศาสตร์ให้เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์
ระดับชาติ  ยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ได้
เป็นอย่างดี  ท าให้มีความส าเร็จ  และได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เป็นไปด้วย
ความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  

1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ได้มีการบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

โครงการท่ีจะบรรจุไว้เพื่อเพียงให้มีไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วไม่มีโอกาสท่ีจะน าไปปฏิบัติ  ในการด าเนินการ
ต่อไปนั่นจะต้องพยายามให้โครงการมีโอกาสท่ีจะได้ด าเนินการและใกล้เคียงกับงบประมาณท่ีจะได้รับอนุมัติ  
และต้องจัดท าโครงการตามแผนการด าเนินงาน 

1.3 ความส าเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย 
การก าหนดเป้าหมายในโครงการควรมีความชัดเจน  ประมาณการจริงตามสภาพพื้นท่ี  และต้องมี

ความพร้อมของโครงการผู้ท่ีเกี่ยวข้องและรายละเอียดให้พร้อมและชัดเจน 
1.4 ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
โครงการท่ีได้รับอนุมัติควรด าเนินการให้แล้วเสร็จให้ทันตามปีงบประมาณ  โดยการด า เนินการตาม

แผนการด าเนินงานจะเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุด 
1.5 ผลส าเร็จท่ีวัดได้ 
การด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน  และด าเนินโครงการหรือโครงการแล้วเสร็จจะมีความถูกต้อง

อย่างมาก  และมีความน่าเช่ือถือสูง  ดังนั้นเมื่อจัดท าโครงการควรมีการสอบถามความพึงพอใจจากประชาชน 
2.  ปัญหาและอุปสรรคของเทศบาล 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของเทศบาล  มีดังนี้ 
ปัญหา 
1.  เทศบาลเมืองวังสะพุงได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงินอุดหนุน

ท่ัวไปจากรัฐบาลน้อยกว่าปีท่ีผ่านมา ซึ่งไม่ได้รับตามท่ีต้ังประมาณการรายรับไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ท าให้ไม่สามารถด าเนินการโครงการได้ท้ังหมด  

2.  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานยังมีไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ 
3.  หมู่บ้านในเขตเทศบาลมีปัญหาท่ีจะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
4.  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก   
อุปสรรค 
1.  อ านาจหน้าท่ีมีข้อจ ากัดท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้     

ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังนี้ 
  ปัญหา 

1.  เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุก
โครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา   

2.  เทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมท่ีต้ังไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  
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  อุปสรรค 
1.  เทศบาลเมืองวังสะพุงมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาและความ

ต้องการของประชาชนในหมู่บ้านได้ท้ังหมด  
2.  เทศบาลเมืองวังสะพุงต้ังงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการ

ยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป  ท าให้ต้องโอนเพิ่ม-โอนลด และต้ังจ่ายรายการใหม่        
3.  ข้อเสนอแนะ   
 การด าเนินงานของเทศบาล 

1.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน   

2.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น    
                     3.  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

4.  เทศบาลควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านท่ี
จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม-โอนลด  โอนต้ังจ่ายรายการใหม่    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


