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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 บุคลากรของ เทศบาลเมือง
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. 2561 
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 
  1. ประชุมเพื่อก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดย
การก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลเมืองวังสะพุง 
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  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/หรือสังเกตแล้วน า ผลท่ี
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 
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 3. การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองวังสะพุง มีอ านาจหน้าท่ีใน
การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรี เพื่อให้
นายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาลเมืองวังสะพุงและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลเมืองวังสะพุง โดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
 ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์   
ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน    
หกสิบวัน 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 
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
(8) แผนงาน 5 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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(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 คะแนนที่ได้ 
1. การสรปุสถานการณ ์
การพัฒนา 

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

10  

2. การประเมินผลการน า 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไป 
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) 

10  

3. การประเมินผลการน า 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไป 
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  

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 าเนินงานอธิบายให้ชัดเจน
ว่าโครงการน้ีจะท าที่ไหน เร่ิมต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไป
ว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 
 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
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) การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 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 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)  

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหน่ึงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกจากกัน
ได้ นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทาง
ไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(5)  

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

(5)  

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

(5)  

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

(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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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

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 

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ 
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ  
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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 
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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) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน 

ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น 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. การสรปุสถานการณ ์
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 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไป 
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 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไป 
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) ยึดคน 
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การ 
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิท์ี่ 
เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ 
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง 
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4) 
การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ 
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (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. 2563 
  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 ข้อมูลหลักๆ ท่ีต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร   
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลท่ี
ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก     
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ 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 
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ส่วนที่ 3 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1. การติดตามและประเมินผลด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครอง     
ส่วนทอ้งถ่ิน (ระบบ e-plan)   

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น 
เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ังมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่น    
มีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น            
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น ดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี 

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองวังสะพุง จึงขอรายงานผลการด าเนินงานการจัดท า
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ
เทศบาลเมืองวังสะพุง ดังนี้ 
วิสัยทัศน์  ของเทศบาลเมืองวังสะพุง  
     "เมืองน่าอยู่ เมืองคนดีมีวินัย ใส่ใจส่ิงแวดล้อม" 
พันธกิจ  ของเทศบาลเมืองวังสะพุง  

1. พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน  
2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
3. ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรม แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน  
4. สร้างความตระหนักและปลูกจิตส านึกให้เคารพกฎระเบียบ กติกาสังคม และวินัยคนเมือง  
5. ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทุกระดับ และประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน  
6. อนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ยั่งยืน  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ของเทศบาลเมืองวังสะพงุ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
     ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    ด้านการพัฒนาคน 
     ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     ด้านการบริหารจัดการท่ีดี และบริการสาธารณะ 

ด้านภาคประชาสังคม ความเข้มแข็งในชุมชน และการมีส่วนร่วม 
การวางแผน      

เทศบาลเมืองวังสะพุง ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว้
ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุม
กรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการ
เพื่อพัฒนาพื้นท่ี ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

เทศบาลเมืองวังสะพุง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โดยได้ก าหนดโครงการท่ี
จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
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ยุทธศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 18 298,671,000 30 53,924,392 31 19,803,400 23 36,667,000 7 12,920,000 

ด้านการพัฒนาคน 46 41,673,310 57 71,180,810 60 80,118,810 59 79,688,810 60 92,088,810 

ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7 1,470,000 4 410,000 7 6,410,000 4 19,910,000 4 19,910,000 

ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
และบริการสาธารณะ 

27 22,333,620 48 25,493,720 62 34,083,220 70 88,933,220 70 109,813,220 

ด้านภาคประชาสังคม 
ความเข้มแข็งในชุมชน 
และการมีส่วนร่วม 

23 2,191,000 22 2,041,000 25 4,271,000 27 5,121,000 28 6,621,000 

รวม 121 366,338,930 161 153,049,922 185 144,686,430 183 230,320,030 169 241,353,030 

การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารเทศบาลเมืองวังสะพุง ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู่ใน    

เทศบัญญัติงบประมาณ จ านวน 113 โครงการ งบประมาณ 53,177,480 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 4 2,320,000 
ด้านการพัฒนาคน 32 24,006,890 
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 1 50,000 
ด้านการบริหารจัดการท่ีดี และบริการสาธารณะ 61 25,305,590 
ด้านภาคประชาสังคม ความเข้มแข็งในชุมชน และการมีส่วนร่วม 15 1,495,000 

รวม 113 53,177,480 

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ เทศบาลเมืองวังสะพุง มีดังนี ้
ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1. ด้านการพัฒนาคน โครงการอบรมการน า
มาตรฐาน ทางคุณธรรม
และจริยธรรมไปสู่การ
ปฏิบัติ 

5,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมแก่คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงาน พนักงานจ้าง
เทศบาลผู้น าชุมชนใน
เขตเทศบาล 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง ผู้น า
ชุมชนในเขตเทศบาล 

2.  โครงการแข่งขันนักเรียน
คนเก่งของโรงเรียน
ท้องถิ่น 

50,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนการสอน 

ส่งนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมนักเรียนคน
เก่ง ของโรงเรียน
ท้องถิ่น 

3.  โครงการแข่งขันตอบ
ปัญหา สารานุกรมไทย 

20,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนการสอน 

1 คร้ัง / ป ี

4.  ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง 
หลักสูตรสถานศึกษา 

60,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการ
สอน 

1 คร้ัง/ป ี

5.  ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน 

50,400.00 กอง
การศึกษา  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการ
สอน 

เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
ความเร็วสูง 
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ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

6.  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่ง เรียนรู้ของ
โรงเรียน 

150,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อให้นักเรียนมีแหล่ง
เรียนรู้เพิ่มมากขึ้น 

โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล โรงเรียนละ 
50,000 บาท 

7.  ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ 
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

57,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อรณรงค์ป้องกันยา
เสพติดในสถานศึกษา 

โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล 

8.  สนับสนุนอาหารกลางวัน 3,647,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการ
สอน 

สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลเมืองวังสะ
พุง 

9.  ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

6,080,900.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการ
สอน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ใน
การจัดการ ศึกษา 
ต้ังแต่ระดับอนุบาล
จนจบการ ศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

10.  ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน 

549,100.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการ
สอน 

นักเรียนโรงเรียน
สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

11.  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ 
ปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียน 

300,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อให้นักเรียนมีแหล่ง
สืบค้นข้อมูลต่างๆที่มี
ประสิทธิภาพ 

โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล โรงเรียนละ 
100,000 บาท 

12.  ค่าจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

119,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการ
สอน 

นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาล
เมืองวังสะพุง 

13.  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ข้าราชการครูของ
โรงเรียนในสังกัด อปท. 

150,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อเพิ่มศักยภาพครูใน
การจัดการเรียนการ
สอน 

ข้าราชการครู อัตรา
คนละ 3,000 บาท 

14.  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
กิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษา อปท. 

150,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมกจิกรรมรัก
การอ่านในสถานศึกษา 

จัดกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษา 

15.  ค่าใช้จ่ายในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็ก
และเยาวชนนอก
สถานศึกษา 

200,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้าน
ยาเสพติดแก่เด็กและ
เยาวชน 

จัดสรร อปท. ละ 
200,000 บาท 
(เฉพาะ ทน.ทม. ) 

16.  เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.) 

79,100.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการ
สอน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 
ดังน้ี -ค่าหนังสือ
เรียน -ค่าอุปกรณ์
การเรียน -ค่า
เคร่ืองแบบนักเรียน 
-ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

17.  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลเมืองวังสะพุง
เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 

2,500,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถาน ศึกษาใน
สังกัดเทศบาลเมืองวังสะ
พุง การจัดการเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพ 
ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 

การจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาลเมือง
วังสะพุงมี
ประสิทธิภาพ 

18.  โครงการซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ 

450,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อให้มีสถานที่เหมาะ
ส าหรับการจัดการเรียน
การสอน 
 

โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล โรงเรียนละ 
200,000 บาท 
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19.  โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

56,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมการจัด
กิจกรรมส าหรับเด็ก 

จัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 1 คร้ัง/ป ี
 

20.  โครงการบริหารจัดการ
โดยใช้ โรงเรียนเป็นฐาน 
SBMLD 

750,000.00 กอง
การศึกษา 

1.เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของผู้มีสว่น
เก่ียวข้องในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน ให้สามารถเข้า
มามีบทบาทในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนอย่าง
แท้จริง 2.เพ่ือพัฒนาและ
ส่งเสริม กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ของโรงเรียน ซ่ึงส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน 3.เพ่ือพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้และให้บริการให้แก่
นักเรียนและชุมชนได้เรียนรู้
ตลอดชีวิต 4.เพ่ือส่งเสริม
การศึกษาในระบบ นอก
ระบบและตามอัธยาศัย 

ผู้ปกครอง ครู 
นักเรียนและ 
คณะกรรมการ
สถานศึกษา ขั้น
พื้นฐาน จ านวน 310 
คน 

21.  โครงการอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านวังสะพุง 

1,168,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมการจัด
การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
วังสะพุง 

22.  โครงการอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 

3,128,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมการจัด
การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

อุดหนุนโรงเรียน
ชุมชนวังสะพุง 

23.  โครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลวังสะพุง คัพ 

250,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกาย 

1 คร้ัง/ป ี

24.  โครงการเดิน - วิ่งเฉลิม
พระเกียรติ 

100,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกาย 

1 คร้ัง/ป ี

25.  โครงการแข่งขันบาสเก็ต
บอล วังสะพุง คัพ 

50,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกาย 

1 คร้ัง/ป ี

26.  โครงการแข่งขันตะกร้อ 
วังสะพุง คัพ 

30,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกาย 

1 คร้ัง/ป ี

27.  โครงการแข่งขันเปตอง
วังสะพุง คัพ 

20,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกาย 

1 คร้ัง/ป ี

28.  โครงการแข่งขันกีฬา
แบดมินตัน เทศบาลเมือง
วังสะพุง 

30,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ได้เล่นกีฬาและออก
ก าลังกาย 

จัดกิจกรรมการ
แข่งขัน กีฬา
แบดมินตัน จ านวน 
1 คร้ัง/ป ี

29  โครงการอบรมสัมมนา 
“การจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน
ของ อปท.ตาม
กฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561” 

77,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการ
สอน 

การจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาลเมือง
วังสะพุงมี
ประสิทธิภาพ 

30  โครงการอบรมสัมมนา 
“การจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาปฐมวัยของ 
อปท. ตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561” 
 

11,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการ
สอน 

การจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาลเมือง
วังสะพุงมี
ประสิทธิภาพ 
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31  สนับสนุนอาหารเสริม 
(นม) 

3,688,690.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียน ให้ได้รับ
สารอาหารที่ครบถ้วน 

นักเรียน ให้ได้รับ
สารอาหารที่
ครบถ้วน 

32  ชุดอุปกรณ์ส าหรับ
ห้องเรียนโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
DLTV ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองวังสะ
พุง อ าเภอวังสะพุง
จังหวัดเลย 

30,700.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการ
สอน 

การจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาลเมือง
วังสะพุงมี
ประสิทธิภาพ 

 33 ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

โครงการสภาเมือง    
วังสะพุง 

11,200.00 กองวิชาการ
และแผนงาน 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการคิด
ตัดสินใจ ในการพัฒนา
เทศบาล 

จัดประชุมสภาเมือง
วังสะพุง 

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

300,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสทิธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะ
ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล
พนักงานจ้าง และสมาชิก
สภาเทศบาล 

อบรมและทศันศึกษา 
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา เทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้างเทศบาล 
จ านวน 80 คน 

35  โครงการจัดกิจกรรมวัน
เทศบาล 

40,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อให้บุคลากรในสังกัด
เทศบาลเมืองวังสะพุงได้
ตระหนักเห็นถึง
ความส าคัญของการ
ปกครองท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมวันเทศบาล 1 
ครั้ง โดยมีคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
บุคลากรในสังกัด
เทศบาลเมืองวังสะพุง 
หน่วยงาน ภาครัฐ 
เอกชน ผู้น าชุมชน และ
ประชาชนทั่วไป 

36  โครงการจัดท าและ
ทบทวนแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองวังสะพุง 

14,000.00 กองวิชาการ
และแผนงาน 

เพ่ือให้ได้แผนพัฒนาเทศบาล
ที่ตรงกับความต้องการของ
ชุมชนและถูกต้องตาม
ระเบียบก าหนด 

จัดท าและทบทวน
แผนพัฒนาเทศบาล
เมืองวังสะพุง 

37  โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน (LTAX GIS) 

200,000.00 กองคลัง เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

จ านวนแปลงที่ดินใน
เขต เทศบาล 3,980 
แปลง 

38  โครงการฝึกทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 

50,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ฝึกอบรมสมาชิก
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 

อปพร. ในเขต
เทศบาลเมืองวังสะ
พุง 

39.  โครงการรณรงค์
เสริมสร้างวินัยจราจร 

30,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนลดอุบัติเหตุ 

รณรงค์เสริมสร้าง
วินัยจราจรในเขต
เทศบาล 

40.  โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

30,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อให้เยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา ได้รับรู้และทราบ
ถึงปัญหาและพิษภัยของ
ยาเสพติดอีกทั้งยังเป็นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะ
ความคิด สร้างภูมิคุ้มกัน
ทางด้านร่างกาย จิตใจ
ให้กับเยาวชนไม่ตกเป็น
ทาสของอบายมุข 

นักเรียนในสังกัด
โรงเรียน เทศบาล
เมืองวังสะพุง 

41.  โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและระงับอัคคีภัย 

80,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อฝึกซ้อมการตอบโต้สา
ธารณภัยของหน่วยงาน
และหน่วยงานข้างเคียงที่
เก่ียวข้อง 

พนักงานดับเพลิง 
พนักงาน เทศบาล 
หน่วยงานดับเพลิง 
ข้างเคียง 
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42.  โครงการป้องกันและ
ก าจัดโรคสัตว์ติดคน 

50,000.00 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อป้องกันและก าจัด
โรคสัตว์ติดคน 

20 ชุมชน 

43.  โครงการส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
จ านวนสัตว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธานศาสตราจารย์ 
พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอกหญิง 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราช
นารี 

2,480.00 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อส ารวจข้อมูลจ านวน
สัตว์และขึ้นทะเบียน
จ านวนสัตว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง 
พลเรือเอกหญิง พลอากาศ
เอกหญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนาร ี

ส ารวจข้อมูลจ านวน
สัตว์ และขึ้น
ทะเบียนจ านวน 
สัตว์ ตัวละ 3 บาท
ต่อ คร้ังของการ
ส ารวจและ ขึ้น
ทะเบียน(ปีละ 6 
บาท) จ านวน 20 
ชุมชน 

44.  โครงการขับเคลื่อน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง 
พลเรือเอกหญิง พลอากาศ
เอกหญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนาร ี

12,360.00 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อขับเคลื่อนโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง 
พลเรือเอกหญิง พลอากาศ
เอกหญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนาร ี

ด าเนินการฉีดวัคซีน 
ป้องกันและควบคุม
โรค พิษสุนัขบ้า ตัว
ละ 30 บาท ตาม
จ านวนประชากร
สุนัข/แมว จากการ
ส ารวจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

45  อุดหนุนชุมชนบ้านวังสะ
พุง 1 เพื่อ ด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

20,000.00 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง 
สมบูรณ ์

อุดหนุนชุมชนบ้าน
วังสะพุง 1 เพื่อ 
ด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน 
สาธารณสุข จ านวน 1 
ครั้ง 

46  อุดหนุนชุมชนบ้านน้อย
นา เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง 
สมบูรณ ์

อุดหนุนชุมชนบ้าน
น้อยนา เพื่อ ด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
จ านวน 1 ครั้ง 

47.  อุดหนุนชุมชนบ้านบุ่ง
ไสล่ 1 เพื่อ ด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

20,000.00 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง 
สมบูรณ ์

อุดหนุนชุมชนบ้านบุ่ง
ไสล่ 1 เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
จ านวน 1 ครั้ง 

48.  อุดหนุนชุมชนบ้านบุ่ง
ไสล่ 2 เพื่อ ด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

20,000.00 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง 
สมบูรณ ์

อุดหนุนชุมชนบ้านบุ่ง
ไสล่ 2 เพื่อ ด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้าน สาธารณสุข 
จ านวน 1 ครั้ง 

49.  อุดหนุนชุมชนบุ่งผักก้าม 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง 
สมบูรณ ์
 

อุดหนุนชุมชนบุ่งผัก
ก้าม เพื่อ ด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้าน สาธารณสุข 
จ านวน 1 ครั้ง 



 หน้า 25 
 

ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

50.  อุดหนุนชุมชนบุ่งผักก้าม
สามัคคีเพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

20,000.00 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง 
สมบูรณ ์

อุดหนุนชุมชนบุ่งผัก
ก้ามสามัคค ีเพื่อ
ด าเนินโครงการพระ
ราช ด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 
1 คร้ัง 

51.  อุดหนุนชุมชนร่วมใจ
พัฒนาเพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

20,000.00 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง 
สมบูรณ ์

อุดหนุนชุมชนร่วมใจ
พัฒนา เพื่อด าเนิน
โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 
1 คร้ัง 

52  อุดหนุนชุมชนวัดจอมมณี 
1 เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง 
สมบูรณ ์

อุดหนุนชุมชนวัด
จอมมณี 1 เพื่อ
ด าเนินโครงการพระ
ราช ด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 
1 คร้ัง 

53.  อุดหนุนชุมชนวัดจอมมณี 
2 เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง 
สมบูรณ ์

อุดหนุนชุมชนวัด
จอมมณี 2 เพื่อ
ด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 
1 คร้ัง 

54  อุดหนุนชุมชนบุ่งคล้า 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง 
สมบรูณ ์

อุดหนุนชุมชนบุ่ง
คล้า เพื่อด าเนิน
โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 
1 คร้ัง 

55  อุดหนุนชุมชนวัดวังสะพุง
พัฒนาราม เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

20,000.00 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง 
สมบูรณ ์

อุดหนุนชุมชนวัด
วังสะพุง พัฒนาราม 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 
1 คร้ัง 

56  อุดหนุนชุมชนนาหลัก 1 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง 
สมบูรณ ์

อุดหนุนชุมชนนา
หลัก 1 เพื่อด าเนิน
โครงการพระราช 
ด าริด้านสาธารณสุข 
จ านวน 1 คร้ัง 

57  อุดหนุนชุมชนนาหลัก 2 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง 
สมบูรณ ์
 

อุดหนุนชุมชนนา
หลัก 2 เพื่อด าเนิน
โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 
1 คร้ัง 

58  อุดหนุนชุมชนบ้านเลิง 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง 
สมบูรณ ์

อุดหนุนชุมชนบ้าน
เลิง เพื่อด าเนิน
โครงการพระราช 
ด าริด้านสาธารณสุข 
จ านวน 1 คร้ัง 
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ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

59  อุดหนุนชุมชนหนองเงิน 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง 
สมบูรณ ์

อุดหนุนชุมชนหนอง
เงิน เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
จ านวน 1 ครั้ง 

60  อุดหนุนชุมชนบุ่งคล้า
น้อย เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง 
สมบูรณ ์

อุดหนุนชุมชนบุ่งคล้า
น้อย เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
จ านวน 1 ครั้ง 

61.  อุดหนุนชุมชนบ้านวังสะ
พุง 2 เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

20,000.00 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง 
สมบูรณ ์

อุดหนุนชุมชนบ้าน
วังสะพุง 2 เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
จ านวน 1 ครั้ง 

62  อุดหนุนชุมชนวัดศรีชม
ชื่น เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง 
สมบูรณ ์

อุดหนุนชุมชนวัดศรีชม
ชื่น เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
จ านวน 1 ครั้ง 

63  อุดหนุนชุมชนศรีบุญเรือง 
1 เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง 
สมบูรณ ์

อุดหนุนชุมชนศรีบุญ
เรือง 1 เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
จ านวน 1 ครั้ง 

64  อุดหนุนชุมชนศรีบุญเรือง 
2 เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง 
สมบูรณ ์

อุดหนุนชุมชนศรีบุญ
เรือง 2 เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
จ านวน 1 ครั้ง 

65  โครงการวางและจัดท า
ผังเมืองรวมชุมชนวังสะ
พุง 

5,600.00 กองช่าง เพื่อวางและจัดท าผัง
เมืองรวมชุมชนวังสะพุง 

วางและจัดท าผัง
เมืองรวมชุมชนวังสะ
พุง 

66  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 162,000.00 กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย
เอดส์ในเขตเทศบาล
เมืองวังสะพุง 

ผู้ป่วยเอดส์ในเขต
เทศบาลเมืองวังสะ
พุง 

67  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 17,500,600.00 กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุใน
เขตเทศบาลเมืองวังสะ
พุง 

ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลเมืองวังสะ
พุง 

68  เบี้ยยังชีพความพิการ 4,320,000.00 กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพื่อช่วยเหลือผู้พิการใน
เขตเทศบาลเมือง   
วังสะพุง 

ผู้พิการในเขต
เทศบาลเมือง    
วังสะพุง 

69  เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดบัท้องถิ่นหรือพื้นที่ใน
สัดส่วน ไม่น้อยกว่า 60% 
ของเงินที่ส านักงาน 
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติสนับสนุน 

320,000.00 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
การดูแลและการบริการ
เบื้องต้นเพื่อให้มีสุขภาพ
อนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 

20 ชุมชน 

70  โครงการปรับปรุงอาคาร
ส านักงานเทศบาล(หลัง
เก่า) 

255,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อให้มีสถานทีใ่นการ
ปฏิบัติงานที่ปลอดภัย 
รองรับการให้บริการ
ประชาชน 

ปรับปรุงอาคาร
ส านักงานเทศบาล
(หลังเก่า)  
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71  จัดซื้อเคร่ืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ จ านวน 1 
เคร่ือง  

62,500.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

เคร่ืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ จ านวน 
1 เคร่ือง  

72  จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร
แบบอเนกประสงค์ 
จ านวน 7 เคร่ือง  

4,900.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

อุปกรณ์อ่านบัตร
แบบอเนกประสงค์ 
จ านวน 7 เคร่ือง  

73  จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน 
จ านวน 76 ตัว   

182,400.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

เก้าอ้ีส านักงาน 
จ านวน 76 ตัว 
  

74  จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ 
ระบบดิจิตอล จ านวน 1 
เคร่ือง  

29,900.00 กองวิชาการ
และแผนงาน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

กล้องถ่ายภาพ 
ระบบดิจิตอล 
จ านวน 1 เคร่ือง  

75  จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 1 
เคร่ือง    

22,000.00 กองคลัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 
1 เคร่ือง    

76  จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผล 
แบบ 1 จ านวน 1 เคร่ือง          
  

22,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบ 1 
จ านวน 1 เคร่ือง          

77  จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ 
ขาวด า จ านวน 1 เคร่ือง  

2,600.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ 
ขาวด า จ านวน 1 
เคร่ือง  

78  จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน 
(มอก.) ระดับ 4  จ านวน 
100 ชุด  

158,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

โต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน 
(มอก.) ระดับ 4  
จ านวน 100 ชุด  

79  จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน 
(มอก.) ระดับ 4  จ านวน 
100 ชุด 

158,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

โต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน 
(มอก.) ระดับ 4  
จ านวน 100 ชุด 

80  จัดซื้อโต๊ะอนุบาล 
จ านวน 20 ตัว เก้าอ้ี
นักเรียน จ านวน 45 ตัว   

50,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

โต๊ะอนุบาล จ านวน 
20 ตัว เก้าอ้ีนักเรียน 
จ านวน 45 ตัว   

81  จัดซื้อเคร่ืองตัดหญ้าแบบ
ข้ออ่อน  จ านวน  5  
เคร่ือง  

54,500.00 กองช่าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

เคร่ืองตัดหญ้าแบบ
ข้ออ่อน  จ านวน  5  
เคร่ือง  

82  จัดซื้อเคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ 
ไร้สาย จ านวน  1  
เคร่ือง  

7,000.00 กองช่าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ 
ไร้สาย จ านวน  1  
เคร่ือง  

83  จัดซื้อจิ๊กซอว์ไร้สาย  
จ านวน 1 เคร่ือง  

2,800.00 กองช่าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

จิ๊กซอว์ไร้สาย  
จ านวน 1 เคร่ือง  

84  จัดซื้อสว่านกระแทกไร้
สาย 18 V/1.3 Ah 
จ านวน 1 เคร่ือง  

5,000.00 กองช่าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

สว่านกระแทกไร้สาย 
18 V/1.3 Ah 
จ านวน 1 เคร่ือง  

85  จัดซื้อสว่านไขควงไร้สาย 
10 mm.(3/8) 10.8 V 
จ านวน 1 เคร่ือง  

3,250.00 กองช่าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

สว่านไขควงไร้สาย 
10 mm.(3/8) 10.8 
V จ านวน 1 เคร่ือง  

86  จัดซื้อสว่านไขควงไร้สาย 
18V/3.0 Ah จ านวน 1 
เคร่ือง  

12,000.00 กองช่าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

สว่านไขควงไร้สาย 
18V/3.0 Ah จ านวน 
1 เคร่ือง  

87  จัดซื้อสว่านไร้สาย
กระแทก 10.8V จ านวน 
1 เคร่ือง  

4,000.00 กองช่าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

สว่านไร้สายกระแทก 
10.8V จ านวน 1 
เคร่ือง  
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88  จัดซื้อเคร่ืองออกก าลัง
กายกลางแจ้ง จ านวน 8 
ชุด พร้อมติดต้ัง   

99,000.00 กองช่าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

เคร่ืองออกก าลังกาย
กลางแจ้ง จ านวน 8 
ชุด พร้อมติดต้ัง   

89  จัดซื้อเคร่ืองพ่นละออง
ฝอยละเอียด (ULV) 
จ านวน 1 เคร่ือง  

85,000.00 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

เคร่ืองพ่นละออง
ฝอยละเอียด (ULV) 
จ านวน 1 เคร่ือง  

90  จัดซื้อเคร่ืองพ่นหมอก
ควัน จ านวน 1 เคร่ือง  

59,000.00 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

เคร่ืองพ่นหมอกควัน 
จ านวน 1 เคร่ือง  

91  จัดซื้อเคร่ืองตัดหญ้า 
แบบข้อแข็ง จ านวน 3 
เคร่ือง  

28,500.00 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

เคร่ืองตัดหญ้า แบบ
ข้อแข็ง จ านวน 3 
เคร่ือง  

92  ก่อสร้างทางเดินคอนกรีต
ภายในโรงเรียนเทศบาล
วังสะพุง 1 

150,000.00 กอง
การศึกษา 

ผู้สัญจรไปมาสะดวก 
และปลอดภัย 

ทางเดินคอนกรีต ได้
มาตรฐาน 

93  โครงการส่งนักกีฬาทีม
เทศบาลเข้าร่วมแขง่ขัน 

320,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อให้เยาวชนใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 
ห่างไกลยาเสพติด 

เยาวชนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ 
ห่างไกลยาเสพติด 

94 ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์การ
จัดการลดปริมาณขยะ
และคัดแยกขยะมูลฝอย
ในเขตเทศบาล 

50,000.00 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

รณรงค์การจัดการลด
ปริมาณขยะและคัดแยก
ขยะมูลฝอยในเขต
เทศบาล 

ปริมาณขยะในเขต
เทศบาลลดลง และมี
การคัดแยกที่ถูกต้อง 

95 ด้านภาคประชา
สังคม ความเข้มแขง็
ในชุมชน และการมี
ส่วนร่วม 

โครงการเลือกต้ัง
นายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาล 

1,000,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อให้การบริหารงาน
ของเทศบาลมี
ประสิทธิภาพ 

ด าเนินการเลือกต้ัง
นายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภา เทศบาล 
จ านวน 1 คร้ัง 

96  โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาสินค้าชุมชน 

30,000.00 กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพื่อส่งเสริมสินค้าชุมชน
ให้มีคณุภาพ ได้
มาตรฐาน 

จัดแสดงสินค้าชุมชน 
ในงานกิจกรรมต่างๆ 

97  โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ศูนย์พัฒนาครอบครัว 

5,000.00 กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพื่อช่วยเหลือเด็ก 
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ด้อยโอกาส
ที่ได้รับความเดือดร้อน 
เป็นการสร้างความ
สมานฉันท์ให้กับ
ครอบครัว 

ส่งเสริมศูนย์พัฒนา
ครอบครัว จ านวน 1 
คร้ัง 

98  โครงการพัฒนาศักยภาพ 
ผู้สูงอายุกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริม อาชีพ
ผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดู
งาน 

5,000.00 กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
บริหารจัดการที่ดี 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการการศึกษา 
ดูงานและการ
ประชุมสัญจร 
กรรมการบริหาร
ศูนย์ฯ 

99  โครงการส่งเสริมและ
พัฒนา คุณภาพชีวิตคน
พิการ 

30,000.00 กอง
สวัสดิการ
สังคม 

ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการใน
เขตเทศบาล 

20 ชุมชน 

100  โครงการส่งเสริมกิจกรรม
สภาเด็กและเยาวชน 

5,000.00 กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ได้เรียนรู้ ท ากิจกรรม
เพื่อสังคมด้านจิต
สาธารณะร่วมกัน 

ส่งเสริมกิจกรรมของ
สภาเด็กและเยาวชน 
ในเขต เทศบาล 
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101  โครงการส่งเสริมกิจกรรม
กีฬาคนพิการแห่งชาติ 

20,000.00 กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้
คนพิการได้มีโอกาสแสดง
ศักยภาพของตนเองในการ
เล่นกีฬาและมีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรมเทียบเท่า
กับคนปกต ิ

อุดหนุนสมาคมกีฬา
คนพิการจังหวัดเลย 

102  โครงการต่อยอดอาชีพ
การท าขนมทองพับแก่
คนพิการในชุมชน 

10,000.00 กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
กลุ่มอาชีพคนพิการ มี
อาชีพมีรายได้เสริม และ
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

อุดหนุนสมาคมคน
พิการจังหวัดเลย 

103  โครงการพัฒนาผู้สูงวัย
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาล
เมืองวังสะพุง 

30,000.00 กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ชมรมผู้สูงอายุ 

อุดหนุนชมรม
ผู้สูงอายุ เทศบาล
เมืองวังสะพุง 

104  โครงการอบรมกลุ่มอาชีพ
ผ้าทอมือกลุ่มแม่บ้าน
ชุมชนจอมมณี 

30,000.00 กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพื่อพัฒนาส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพชุมชนใหไ้ด้
มาตรฐาน 

อุดหนุนกลุ่มผ้าทอ
มือกลุ่มแม่บ้าน
ชุมชนจอมมณี 

105  โครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง 

100,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมอันดี
งามท้องถิ่น 

จัดงานลอยกระทง 1 
คร้ัง/ป ี

106  โครงการจัดงานประเพณี
วันสงกรานต์ 

150,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมอันดี
งามของท้องถิ่น 

จัดงานประเพณี
สงกรานต์ 1 คร้ัง/ปี 

107  โครงการจัดงานประเพณี
แห่เทียนพรรษา 

30,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมอันดี
งามของท้องถิ่น 

จัดงานแห่เทียน
พรรษา 1 คร้ัง/ปี 

108  โครงการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ขับร้องสารภัญญะเพื่อ
อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณีพื้นบ้าน 

20,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมอันดี
งามของท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมการขับ
ร้องสารภัญญะเพื่อ
อนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีพื้นบ้าน 

109  โครงการจัดกิจกรรมวัน
ขึ้นปีใหม ่

30,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมอันดี
งามของท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมวันขึ้นปี
ใหม่ จ านวน 1 คร้ัง 

110 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างชานรับน้ า วาง
ท่อระบายน้ า และ
ก่อสร้างถนนภูมิวิถี ซอย 
24 

470,000.00 กองช่าง เพื่อให้การคมนาคมสะดวก 
ระบบระบายน้ าดีขึ้น 
ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

ชานรับน้ า ท่อ
ระบายน้ า และถนน
ได้มาตรฐานตามที่
ก าหนด 

111  ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.
ส.ล. ถนนประชาเสรี 
ซอย 2 

400,000.00 กองช่าง เพื่อให้การคมนาคมสะดวก 
ระบบระบายน้ าดีขึ้น 
ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

รางระบายน้ าได้
มาตรฐานตามที่
ก าหนด 

112  ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
ถนนพิพัฒน์สพุงเขต 
ซอย 0 

200,000.00 กองช่าง เพื่อให้การคมนาคมสะดวก 
ระบบระบายน้ าดีขึ้น 
ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

ท่อระบายน้ าได้
มาตรฐานตามที่
ก าหนด 

113  ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
เสริมเหล็ก รหัสทาง
หลวง ท้องถิ่น ลย.ถ   
 024 - 003 สายถนน
ประชาเสรี หมู่ที่ 5 บ้าน
บุ่งคล้า 

1,250,000.00 กองช่าง เพื่อให้การคมนาคมสะดวก 
ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

ถนนได้มาตรฐาน
ตามที่ก าหนด 



 หน้า 30 
 

การใช้จ่ายงบประมาณ 
เทศบาลเมืองวังสะพุง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ โดย

ได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 85 โครงการ จ านวนเงิน 46,667,200.24 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จ านวน 85 โครงการ จ านวนเงิน 46,667,200.24 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 4 2,320,000.00 4 2,320,000.00 
ด้านการพัฒนาคน 24 19,606,772.24 24 19,606,772.24 
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1 50,000.00 1 50,000.00 

ด้านการบริหารจัดการที่ดี และบริการสาธารณะ 52 24,512,428.00 52 24,512,428.00 
ด้านภาคประชาสังคม ความเข้มแข็งในชุมชน 
และการมีส่วนร่วม 

4 178,000.00 4 178,000.00 

รวม 85 46,667,200.24 85 46,667,200.24 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลเมืองวังสะพุง ท่ีมีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มี
ดังนี ้
 ท่ี ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  งบตามเทศ

บัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  ด้านการพัฒนาคน ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง 
หลักสูตรสถานศึกษา 

60,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00 

2.   ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน 

50,400.00 50,400.00 50,400.00 0.00 

3.   ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 

150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 

4.   ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ 
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

57,000.00 54,000.00 54,000.00 3,000.00 

5.   สนับสนุนอาหารกลางวัน 3,647,000.00 3,480,060.00 3,480,060.00 166,940.00 

6.   ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

6,080,900.00 5,989,923.00 5,989,923.00 90,977.00 

7.   ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน 

549,100.00 353,000.00 353,000.00 196,100.00 

8.   ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ 
ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน 

300,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00 

9.   ค่าจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

119,000.00 119,000.00 119,000.00 0.00 

10.   ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ข้าราชการครูของ
โรงเรียนในสังกัด อปท. 

150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 

11.   ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
กิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษา อปท. 

150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 

12.   ค่าใช้จ่ายในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็ก
และเยาวชนนอก
สถานศึกษา 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 



 หน้า 31 
 

 ท่ี ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  งบตามเทศ
บัญญัต ิ

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

13.   เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) 

79,100.00 58,760.00 58,760.00 20,340.00 

14.   ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลเมืองวังสะพุง
เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 

2,007,480.00 1,572,670.00 1,572,670.00 434,810.00 

15.   ซ่อมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบ 

450,000.00 450,000.00 450,000.00 0.00 

16.   โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ 

56,000.00 55,840.00 55,840.00 160.00 

17.   โครงการเงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนบ้าน
วังสะพุง 

1,168,000.00 924,100.00 924,100.00 243,900.00 

18.   โครงการเงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนชุมชน
วังสะพุง 

3,128,000.00 2,457,620.00 2,457,620.00 670,380.00 

19.   โครงการเดิน-วิ่งเฉลิม
พระเกียรติ 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 

20.   โครงการแข่งขันกีฬา
แบดมินตัน เทศบาล
เมืองวังสะพุง 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

21.  โครงการอบรมสัมมนา 
“การจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ขั้น
พื้นฐานของ อปท.ตาม
กฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561” 

77,000.00 77,000.00 77,000.00 0.00 

22.  โครงการอบรมสัมมนา 
“การจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา
ปฐมวัยของ อปท. ตาม
กฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561” 

11,000.00 11,000.00 11,000.00 0.00 

23.  สนับสนุนอาหารเสริม 
(นม) 

3,688,690.00 2,682,699.24 2,682,699.24 1,005,990.76 

24.  ชุดอุปกรณ์ส าหรับ
ห้องเรียนโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ DLTV ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองวังสะพุง อ าเภอ
วังสะพุง จังหวัดเลย 

30,700.00 30,700.00 30,700.00 0.00 



 หน้า 32 
 

 ท่ี ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  งบตามเทศ
บัญญัต ิ

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

25.  ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน (LTAX GIS) 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 

26.   โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและระงับอัคคีภัย 

80,000.00 80,000.00 80,000.00 0.00 

27.   โครงการป้องกันและ
ก าจัดโรคสัตว์ติดคน 

50,000.00 44,460.00 44,460.00 5,540.00 

28.   โครงการส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนจ านวนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง 
พลเรือเอกหญิง พลอากาศ
เอกหญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนาร ี

9,480.00 8,514.00 8,514.00 966.00 

29.   อุดหนุนชุมชนบ้านวังสะ
พุง 1 เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

30.   อุดหนุนชุมชนบ้านน้อย
นา เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

31.   อุดหนุนชุมชนบ้านบุ่ง
ไสล่ 1 เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

32.   อุดหนุนชุมชนบ้านบุ่ง
ไสล่ 2 เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

33.   อุดหนุนชุมชนบุ่งผักก้าม 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

34.   อุดหนุนชุมชนบุ่งผักก้าม
สามัคคี เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

35.   อุดหนุนชุมชนร่วมใจ
พัฒนา เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

36.   อุดหนุนชุมชนวัดจอมมณี 
1 เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 
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 ท่ี ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  งบตามเทศ
บัญญัต ิ

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

37.   อุดหนุนชุมชนวัดจอมมณี 
2 เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

38.   อุดหนุนชุมชนบุ่งคล้า 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

39.   อุดหนุนชุมชนวัดวังสะ
พุงพัฒนาราม เพื่อ
ด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

40.   อุดหนุนชุมชนนาหลัก 1 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

41.   อุดหนุนชุมชนนาหลัก 2 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

42.   อุดหนุนชุมชนบ้านเลิง 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

43.   อุดหนุนชุมชนหนองเงิน 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

44.   อุดหนุนชุมชนบุ่งคล้า
น้อย เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

45.   อุดหนุนชุมชนบ้านวังสะ
พุง 2 เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

46.   อุดหนุนชุมชนวัดศรีชม
ชื่น เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

47.   อุดหนุนชุมชนศรีบุญ
เรือง 1 เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

48.   อุดหนุนชุมชนศรีบุญ
เรือง 2 เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

49.   เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 162,000.00 139,500.00 139,500.00 22,500.00 

50.   เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 17,650,600.00 17,636,400.00 17,636,400.00 14,200.00 
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51.   เบี้ยยังชีพคนพิการ 4,320,000.00 3,944,000.00 3,944,000.00 376,000.00 

52.   เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 60 
% ของเงินที่ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) 
สนับสนุน 

320,000.00 282,204.00 282,204.00 37,796.00 

53.  จัดซื้อเคร่ืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ จ านวน 1 
เคร่ือง  

62,500.00 62,500.00 62,500.00 0.00 

54.  จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร
แบบอเนกประสงค์ 
จ านวน 7 เคร่ือง  

4,900.00 4,900.00 4,900.00 0.00 

55.  จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน 
จ านวน 76 ตัว   

182,400.00 182,400.00 182,400.00 0.00 

56.  จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ 
ระบบดิจิตอล จ านวน 1 
เคร่ือง  

29,900.00 29,900.00 29,900.00 0.00 

57.  จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 1 
เคร่ือง    

22,000.00 22,000.00 22,000.00 0.00 

58.  จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผล 
แบบ 1 จ านวน 1 เคร่ือง          

22,000.00 22,000.00 22,000.00 0.00 

59.  จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ 
ขาวด า จ านวน 1 เคร่ือง  

2,600.00 2,600.00 2,600.00 0.00 

60.  จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน 
(มอก.) ระดับ 4  จ านวน 
100 ชุด  

158,000.00 158,000.00 158,000.00 0.00 

61.  จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน 
(มอก.) ระดับ 4  จ านวน 
100 ชุด 

158,000.00 158,000.00 158,000.00 0.00 

62.  จัดซื้อโต๊ะอนุบาล 
จ านวน 20 ตัว เก้าอ้ี
นักเรียน จ านวน 45 ตัว   

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

63.  จัดซื้อเคร่ืองตัดหญ้าแบบ
ข้ออ่อน จ านวน 5 เคร่ือง  

54,500.00 54,500.00 54,500.00 0.00 

64  จัดซื้อเคร่ืองตัดแต่งพุ่ม
ไม้ ไร้สาย จ านวน  1  
เคร่ือง  

7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 

65.  จัดซื้อจิ๊กซอว์ไร้สาย  
จ านวน 1 เคร่ือง  

2,800.00 2,800.00 2,800.00 0.00 

66.  จัดซื้อสว่านกระแทกไร้
สาย 18 V/1.3 Ah 
จ านวน 1 เคร่ือง  

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 

67.  จัดซื้อสว่านไขควงไร้สาย 
10 mm.(3/8) 10.8 V 
จ านวน 1 เคร่ือง  

3,250.00 3,250.00 3,250.00 0.00 
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68.  จัดซื้อสว่านไขควงไร้สาย 
18V/3.0 Ah จ านวน 1 
เคร่ือง  

12,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00 

69.  จัดซื้อสว่านไร้สาย
กระแทก 10.8V จ านวน 
1 เคร่ือง  

4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 

70.  จัดซื้อเคร่ืองออกก าลัง
กายกลางแจ้ง จ านวน 8 
ชุด พร้อมติดต้ัง   

99,000.00 99,000.00 99,000.00 0.00 

71.  จัดซื้อเคร่ืองพ่นละออง
ฝอยละเอียด (ULV) 
จ านวน 1 เคร่ือง  

85,000.00 85,000.00 85,000.00 0.00 

72.  จัดซื้อเคร่ืองพ่นหมอก
ควัน จ านวน 1 เคร่ือง  

59,000.00 59,000.00 59,000.00 0.00 

73.  จัดซื้อเคร่ืองตัดหญ้า 
แบบข้อแข็ง จ านวน 3 
เคร่ือง  

28,500.00 28,500.00 28,500.00 0.00 

74.  ก่อสร้างทางเดินคอนกรีต
ภายในโรงเรียนเทศบาล
วังสะพุง 1 

150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 

75.  โครงการส่งนักกีฬาทีม
เทศบาลเข้าร่วมแขง่ขัน 

320,000.00 320,000.00 320,000.00 0.00 

76.  โครงการปรับปรุงอาคาร
ส านักงานเทศบาล(หลัง
เก่า) 

255,000.00 255,000.00 255,000.00 0.00 

77. ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์การ
จัดการลดปริมาณขยะ
และคัดแยกขยะมูลฝอย
ในเขตเทศบาล 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

78.  ด้านภาคประชา
สังคม ความเข้มแขง็
ในชุมชน และการมี
ส่วนร่วม 

โครงการพัฒนาผู้สูงวัย
โรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลเมืองวังสะพุง 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

79.   โครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

80.   โครงการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมการขับ
ร้องสารภัญญะเพื่อ
อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณีพื้นบ้าน 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

81.   โครงการจัดกิจกรรมวัน
ขึ้นปีใหม ่

30,000.00 28,000.00 28,000.00 2,000.00 

82. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างชานรับน้ า วาง
ท่อระบายน้ า และ
ก่อสร้างถนนภูมิวิถี ซอย 
24 

470,000.00 470,000.00 470,000.00 0.00 

83.  ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.
ส.ล. ถนนประชาเสรี 
ซอย 2 

400,000.00 400,000.00 400,000.00 0.00 

84.  ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
ถนนพิพัฒน์สพุงเขต 
ซอย 0 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 
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85.  ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
แอสฟัลท์ติก คอนกรีต
เสริมเหล็ก รหัสทาง
หลวง ท้องถิ่น ลย.ถ 024 
- 003 สายถนนประชา
เสรี หมู่ที่ 5 บ้านบุ่งคล้า 

1,250,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 0.00 
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ส่วนที่ 4 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม 
 เทศบาลเมืองวังสะพุงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 โดยเทศบาลเมืองวังสะพุงสามารถด าเนินงานได้ตาม
วัตถุประสงค์ตามโครงการต่างๆท่ีได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จ านวน  85  โครงการ 
2.  ปัญหาและอุปสรรคของเทศบาล 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของเทศบาล  มีดังนี้ 
ปัญหา 
1.  เทศบาลเมืองวังสะพุงได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงินอุดหนุน

ท่ัวไปจากรัฐบาลน้อยกว่าปีท่ีผ่านมา ซึ่งไม่ได้รับตามท่ีต้ังประมาณการรายรับไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ท าให้ไม่สามารถด าเนินการโครงการได้ท้ังหมด  

2.  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานยังมีไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ 
3.  ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาท่ีจะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก เช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต การประกอบอาชีพ ฯลฯ 
อุปสรรค 
1.  อ านาจหน้าท่ีมีข้อจ ากัดท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้     

ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังนี้ 
  ปัญหา 

1.  เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุก
โครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา   

2.  เทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมท่ีต้ังไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  
  อุปสรรค 

1.  เทศบาลเมืองวังสะพุงมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนในชุมชนได้ท้ังหมด  

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.  เทศบาลควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านท่ี
จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม-โอนลด  โอนต้ังจ่ายรายการใหม่    
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ภาคผนวก 

 
 
ประมวลภาพกิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  



ประมวลภาพกิจกรรม/โครงการที่ด าเนนิการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  

**************************************** 
รางวัลชนะเลิศ "จังหวัดสะอาด" 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (กลุ่มจังหวัดขนาดกลาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (LPA) ประจ าปี ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาสุขาภิบาลด้านอาหารปลอดภัยในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุง 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมสานพลังจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ท้องถ่ินไทย ด าเนินการจัดพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ รวมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมโครงการ มีจิตใจที่เข้มแข็ง งดด่ืมเหล้า-เบียร์ ให้ครบ ๓ เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมวันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช และวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

 
 
 
 
 
 
 

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (กลุ่มจังหวัดขนาดกลาง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ต้อนรับคณะท างานประเมินตลาดเทศบาลระดับจังหวัดในโครงการ  
"ตลาดเทศบาลทั่วไทย สะอาดถูกสุขอนามัยถูกใจประชาชน" 

 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
 

 
 
 
 
 
 

โครงการจังหวัดต้นแบบเพื่อการสนบัสนนุสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว ระดับชุมชน  
ภายใต้มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว 

 
 
 
 
 
 

 
มอบชุดธารน้ าใจ ช่วยผู้ประสบวาตภัย ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากส านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัย

พิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้แก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัยในพืน้ที่ อ าเภอวังสะพุง 
 
 
 
 
 
 



พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม kick off ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 
 
   
 
 
 
 
 

มอบหน้ากากอนามัย ให้กับชุมชนทั้ง ๒๐ ชุมชน เพือ่ป้องกันการระบาด ของ Covid-19 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมวางพานพุ่ม วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า 
 
 
 
 
 
 



โครงการ big cleaning day เทศบาลวังสะพุง 
  

 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันไวรัสโคโรน่า หรือ Covid-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิธีปัจฉิมนิเทศมอบประกาศนียบัตรและมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน 
โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล ่

 
 
 
 
 
 
 



พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหา

วชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เทศบาลเมืองวังสะพุงจัดกิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันจันทร์แรกของเดือน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลเมืองวังสะพุงต้อนรับ นายดิษพล บุตรดีวงศ์ ท้องถ่ินจังหวัดเลย พร้อมคณะ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เทศบาลเมืองวังสะพุง ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 



การแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๓ อนุบาล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน เทศบาลเมืองวังสะพุง คร้ังที่ ๕ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ"ตลาดเทศบาลทั่วไทย สะอาดถูกสุขอนามัย ถูกใจประชาชน"  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมจิตอาสาท าความดีด้วยหัวใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมสามัญประจ าปี ๒๕๖๓ ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์การเกษตรวังสะพุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระนารายณ์มหาราช และวันพระนเรศวรมาราช วันยุทธหัตถี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 เทศบาลเมืองวังสะพุงร่วมรับทราบข้อมูลและแนวทางการบริหารจัดการทางเดินเท้า(ฟุตบาท)  
และส านักงาน ป.ป.ช. ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อย ณ ชุมชนนาหลัก (ตลาดนาหลัก) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ เดินไป เก็บไป (Pick And Walk) 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุ เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมกีฬาภายในของโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมกีฬาภายในของโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เทศบาลเมืองวังสะพุงร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      
และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมสานพลังท้องถ่ินไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-ว่ิง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ  
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิธีบ าเพ็ญกุศลและนอ้มร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิธีมอบประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตร "ระดับชั้นกลาง" รุ่นที่ ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



พิธีบ าเพ็ญกุศลและพธิีน้อมร าลึกเนือ่งในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพโครงการก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
ก่อสร้างรางระบายน้้า ค.ส.ล. ถนนประชาเสรี ซอย ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถ่ิน ลย.ถ ๐๒๔ – ๐๐๓ สาย
ถนนประชาเสรี หมู่ที่ ๕ บ้านบุ่งคล้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก่อสร้างชานรับน้้า วางท่อระบายน้้า และก่อสรา้งถนนภูมิวิถีซอย ๒๔ 

 

 

 

 

 


