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  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการท่ีแตกต่างกันมีจุดหมาย  ไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการท้ังสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  
พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านแซวจึงเป็น
การติดตามผลท่ีให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแซว 
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมท้ัง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ  ในการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแซวตรวจสอบดูว่าแผนงาน 
โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรท้ังด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้หรือไม่
อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่ เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ท้ังในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจของเทศบาลต าบลบ้านแซวว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดเทศบาลต าบล
บ้านแซว หัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง  บุคลากรของเทศบาลต าบลบ้านแซว สภาพพื้นท่ีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อ
น าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการ
และความพึงพอใจของประชาชนต าบลบ้านแซว 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ท่ีเป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบ
ปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องต้ังรับให้มั่น รอโอกาสท่ีจะด าเนินการและต้ังมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามถดถอยส่ิงท่ี
เป็นปญัหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นต้ังรับให้มั่น
เพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียใน เทศบาลต าบลบ้านแซว ให้เกิด
ประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ ส่ิงเหล่านี้จะถูก
ค้นพบเพื่ อ ให้ เกิดการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้ านแซว โดยการติดตามและประเมินผลซึ่ ง ส่งผลให้ เกิ ด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ท่ีต้ังไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 

 
 

ส่วนที่ 1  บทน า 
 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
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  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการท่ีได้ด าเนินการไปแล้วว่า
ส่ิงใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพื่อ
การพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านแซว ซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
  2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจท่ีได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด า เนินงาน โครงการ การ
ยกเลิกโครงการท่ีไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของเทศบาลต าบลบ้านแซว 
  4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลบ้านแซว 
  5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง ทุกระดับ
ของเทศบาลต าบลบ้านแซว ท่ีจะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลบ้านแซว  หรือสังคม
ส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง ต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 
 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านแซว พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (2) ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อม
ท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  (4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ี
เห็นสมควร 

4. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก 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 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
 

3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
 



[3] 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านแซว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2562) 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านแซว ต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพื่อก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย
การก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลต าบลบ้านแซว 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาท่ีก าหนด 
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อด าเนินการต่อไป 
  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านแซว ได้ก าหนดการ
แบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบล
บ้านแซว ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการท่ีจะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้ว
มีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การน าผลไป
ใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ท่ีต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการ
ติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลท่ีได้มาก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  ข้อ 
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล 
เวลาท่ีเก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนท่ีได้ก าหนดไว้ ซึ่งส่ิงส าคัญท่ีต้องการในช้ันนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไว้ดีและได้ข้อมูลท่ีมีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบข้ันต่ าตามท่ี
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามท่ีก าหนดไว้ แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดท่ีก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การ
แสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นท่ีเทศบาลต าบล
บ้านแซว 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบท่ี
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ท้ังนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้
ตามความเหมาะสมของเทศบาลต าบลบ้านแซว ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิง
เทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการท่ีจะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3  
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  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านแซว ต่อนายกเทศบาลต าบล
บ้านแซว เพื่อให้นายกเทศบาลต าบลบ้านแซวเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านแซว และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลต าบลบ้านแซว โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยส่ังการ การน าเสนอเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง แก้ไขท่ีดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านแซว หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจใน
ส านัก/กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/ส่ังการ เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระท า
โดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกเทศบาลต าบลบ้านแซว 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านแซว มีอ านาจหน้าท่ีในการ
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศบาลต าบลบ้านแซว 
เพื่อให้นายกเทศบาลต าบลบ้านแซว เสนอต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านแซวและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาล
ต าบลบ้านแซว โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 

ขั้นตอนแนวทางการด าเนินงาน/รายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกเทศมนตรี
ต าบลบ้านแซว 

คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถ่ิน 
ทต.บ้านแซว 

ตุลาคม 2562 

คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผนฯ 

นายกเทศมนตรี
ต าบลบ้านแซว 

สภาเทศบาล
ต าบลบ้านแซว รายงานผล สรุปฯและเสนอ 

ต้ังข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

นายกเทศมนตรี
ต าบลบ้านแซว 

- ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้  
  ประชาชนในต าบลบ้านแซวทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน  
  นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  
- ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
- อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

เสนอ เสนอ 

เสนอ 
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  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นส่ิงของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแซวใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมท้ังโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและ
เทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไ ด้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและ
ประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และ
แบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นท่ีท่ัวไป อ านาจหน้าท่ี ภารกิจของเทศบาลต าบลบ้าน
แซว รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมท้ังเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ท่ีได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือ
ภาคสนาม ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลท่ีเป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านแซวก าหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านแซ
วอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกหนึ่งปี และสรุปภาพรวมของหนึ่งปีท่ีผ่านมา 
   3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
นายกเทศบาลต าบลบ้านแซว ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีเพื่อใหน้ายกเทศบาลต าบลบ้านแซว เสนอสภาเทศบาล
ต าบลบ้านแซวภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ท่ีได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลบ้านแซว 
  1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือท่ีมีอยู่จริงในเทศบาล
ต าบลบ้านแซวมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการท่ีเป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการท่ีต่อเนื่องจากปีงบประมาณท่ี
ผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลท่ีได้รับจริงกับทรัพยากรท่ีถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านแซวซึ่งสามารถวัดได้ในเชิง
ปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นท่ี จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลท่ีได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือส่ิงท่ีประชาชนช่ืนชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
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  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นท่ีจะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลต าบลบ้านแซว ท้ังในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึงอ าเภอและ
จังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  

 
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านแซวก าหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ ๆ ท่ีส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนท่ีผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพื้นท่ีจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าท่ี บุคลากรของเทศบาลต าบลแม่เงินเป็นข้อมูลท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่ง
ศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  ก าหนดเคร่ืองมือที่ใชใ้นการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านแซวก าหนด
เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพื่อดูระดับการเปล่ียนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่ น เช่น โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. จะใช้การวัดกว้างยาวหน้า เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เด่ียว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยท่ัวไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal 
interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
  3.3  การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล
ต าบลบ้านแซวใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านแซว มีการ
บันทึกการสังเกตแนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชา
ชนในหมู่บ้าน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกต
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โดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มี
ส่วนได้เสียในเทศบาลต าบลบ้านแซว 
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในท่ีนี่หมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลบ้านแซว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแซวจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลบ้านแซว 
 

 
 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนท่ีส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี ้
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยท่ีท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ท้ังในปัจจุบัน
และอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ท่ี
จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลท่ีเป็นจริง ท าให้ได้รับความเช่ือถือ
และการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา 
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย ส่ังการ นายกเทศบาลต าบลบ้านแซว ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ 
ของเทศบาลต าบลบ้านแซวสามารถวินิจฉัย ส่ังการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าท่ี นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลต าบลบ้านแซวแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มี
ความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายของเทศบาลต าบลบ้านแซวเกิด
ความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลบ้านแซว 
 
 
 

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
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**************************************** 
 

   
 

    1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
     1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแซว เป็นแผนยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดระยะเวลา 
5 ปี พ.ศ. 2551-2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลต าบลบ้านแซว ท่ีก าหนดยุทธศาสตร์ 
และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านแซวซึ่งแสดงถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน
อนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดเชียงราย และแผนชุมชนต าบล  

  1.  วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านแซว (Vision) 
“ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงร่วมใจ รักษาทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิถี

เศรษฐกิจพอเพียง” 

2.  พันธกิจ (Mission) 
       ๑. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ า ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

         ๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนท่ีเข้มแข็งและยั่งยืน 
       ๓. การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
       ๔. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีและบริการสู่สากล 
       ๕. การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้ 

3. เปา้ประสงค์ (Goals) 
      ๑. ต าบลบ้านแซว มีดิน น้ า ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาการ
เกษตรคุณภาพ พื้นท่ีการเกษตรมีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น 
      ๒. ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ ประชาชนมีวิถีชีวิตตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านและท่ัวถึง 
      ๓. พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินให้กับประชาชน เพื่อสร้างสังคมท่ีมีคุณภาพ 
      ๔. เทศบาลต าบลบ้านแซวพัฒนาการจัดการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้ให้ได้
มาตรฐานและมีคุณภาพ 

4. จุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
        1. มีการด าเนินกิจกรรม  การอนุรักษ์  ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิน่และชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

    2. ประชาชนในท้องถิ่นมีการศึกษา  นักเรียนในเขตเทศบาลต าบลบ้านแซวมีความรู้ด้าน 
เทคโนโลยีทางการเรียนการสอน 

3. ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล มีการประกอบอาชีพและรายได้พอเพียงกับความเป็นอยู่     

 
ส่วนที่ 2   

การติดตามและประเมินผล 
 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 



[9] 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านแซว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2562) 

4. ประชาชนผู้ด้อยโอกาส  คนชรา  มีโอกาสทางสังคมและได้รับการสงเคราะห์อย่างท่ัวถึง 
5. ประชาชนมีความสะดวกสบายในการคมนาคม  
6. มีทัศนียภาพ ท่ีดีพื้นท่ีสีเขียวเพื่อความร่มเย็น  
7. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านต่างๆ 
 

     5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านแซว 
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านการศึกษา 

  แนวทางการพัฒนา 
❖ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
❖ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ตามความสนใจและความจ าเป็นในการพัฒนา 
     คุณภาพชีวิต 
❖ ส่งเสริมให้เด็ก  เยาวชน  และประชาชน  สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการ 
     ติดต่อส่ือสาร 
❖ ส่งเสริมให้บุคลากรด้านการศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
❖ สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม  ร่วมกับสถาบันทางศาสนา 
❖ สนับสนุนโรงเรียน สังกัด สพฐ. ในเขตต าบลบ้านแซว 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
  แนวทางการพัฒนา 

❖ ส่งเสริมสนับสนุน คุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
❖ ส่งเสริมสนับสนุน การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และป้องกันปัญหา 
     ยาเสพติด 
❖ ส่งเสริมการพัฒนาและอนุรักษ์จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี 
     งาม 
❖ สนับสนุนการศึกษาอบรมและฝึกอาชีพเพื่อเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
❖ ส่งเสริมการทะนุบ ารุงศาสนา และจริยธรรม 
❖ ส่งเสริมสนับสนุน  ด้านการกีฬาและนันทนาการ 
❖ พัฒนาสถานีอนามัย และสถานบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อบริการ 
     ประชาชน 
❖ ส่งเสริมสนับสนุน การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและช่วยเหลือผู้ป่วยในชุมชน 
❖ ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  แนวทางการพัฒนา 

❖ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบการก าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 
❖ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ 
❖ ดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
❖ สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
❖ ส่งเสริมสนับสนุน การสร้างสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านแซว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์  การเกษตร 
                    และอุตสาหกรรม 

  แนวทางการพัฒนา 
   ❖ พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและสร้างเครือข่ายการท่องเท่ียวในชุมชน 
   ❖ ส่งเสริมการพัฒนาการค้าการลงทุน การสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร และ 
       อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า 

❖ ส่งเสริมทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ และส่งเสริมระบบการเกษตร 
     ปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์ 
❖ สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียว  เศรษฐกิจ  พาณิชย์  การเกษตรและ 
     อุตสาหกรรม 

 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แนวทางการพัฒนา 

❖ ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
     ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการของประชาชน 
❖ สนับสนุนการปรับปรุงและก่อสร้างถนน ทางระบายน้ า สะพาน ท่าเทียบเรือ และ 
     โครงสร้างพื้นฐาน 
❖ พัฒนาระบบมวลชนและวิศวกรรมจราจร  เพื่อรองรับการคมนาคมภายในจังหวัด 
❖ ส่งเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหล่งน้ าเพื่อสะอาดเพียงพอต่อการอุปโภค – บริโภค 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

  แนวทางการพัฒนา 
❖ ส่งเสริมความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
❖ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ บนพื้นฐานความถูกต้อง ยุติธรรมและการยอมรับทุก 
       ภาคส่วน 
❖ พัฒนาประสิทธภิาพในการแก้ไขปัญหาและการบริการประชาชน 
❖ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและเสรีภาพของประชาชน 
❖ พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
❖ ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน 
❖ ส่งเสริมการพัฒนารายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
❖ พัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านแซว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2562) 

1.2  โครงการพัฒนาท้องถ่ิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  สรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ินตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561 – 2564) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
     (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 
   1.2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานการพัฒนาด้านการศึกษา  
  โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
        จ านวนโครงการ        จ านวนเงิน    จ านวนโครงการ          จ านวนเงิน 
                25     1,0616,500.00            20      8,692,551.00 
 

    โครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้น จ านวน 19 โครงการ ดังนี้ 
ล าดับ

ที่ 
โครงการที่ได้ด าเนินการเสร็จสิ้น 

ตามรอบการติดตาม 
งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

การเบิกจ่าย คงเหลือ 

1 โครงการอาหารเสริม (นม) รร.ทต.สพฐ. 2,028,443 2,028,429.80 13.20 
2 โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนเทศบาลต าบลบ้านแซว 604,000 598,040 5,960 
3 โครงการปรับปรงุหลักสูตรสถานศึกษา รร.ทต. 20,000 20,000 0 
4 โครงการอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ wifi 7,200 7,200 0 
5 โครงการพัฒนาปรับปรงุห้องสมุดโรงเรียน 100,000 100,000 0 
6 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 21,000 21,000 0 
7 โครงการสง่เสริมศักยภาพปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน 79,000 36,500 42,500 
8 โครงการค่าใช้จ่ายศึกษาพ้ืนฐาน (เงินรายหัว) 305,850 305,850 0 
9 โครงการอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ ADSL 9,600 9,600 0 

10 โครงการสง่เสริมเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 70,000 59,690 10,310 
11 โครงการค่าหนังสือเรียน 81,110 81,110 0 
12 โครงการค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน 49,145 49,145 0 
13 โครงการค่าเครื่องแบบนักเรียน 54,915 54,915 0 
14 โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 71,056 71,056 0 
15 โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 808,500 792,900 15,600 
16 โครงการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศพด. 375,700 278,800 96,900 
17 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 50,000 43,000 7,000 
18 โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 316,174 304,315.30 11,858.70 
19 โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ 200,000 200,000 กันงบ 
20 โครงการเงินอุดหนุนส่วนราชการ ค่าอาหารกลางวัน รร.สังกัด สพฐ. 3,631,000 3,631,000 0 

รวม 8,882,693 8,692,551.10 190,142.90 
 
 1.2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต   
  โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
        จ านวนโครงการ        จ านวนเงิน    จ านวนโครงการ          จ านวนเงิน 
                41     18,230,000.00            23      13,315,242.00 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านแซว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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 โครงการที่ด าเนินการได้เสร็จสิ้น จ านวน 23 โครงการ ดังนี้ 
ล าดับ

ที่ 
โครงการที่ได้ด าเนินการเสร็จสิ้น 

ตามรอบการติดตาม 
งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

การเบิกจ่าย คงเหลือ 

1 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ 10,000,000 9,226,700 773,300 
2 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการหรือทุพพลภาพ 4,000,000 2,264,000 1,736,000 
3 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 400,000 320,000 80,000 
4 โครงการเงินสมทบหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)  280,000 280,000 0 
5 โครงการเงินส ารองจ่าย 600,000 330,212 269,788 
6 โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ 50,000 50,000 0 
7 โครงการซ้อมแผนสาธารณภัย 30,000 29,800 200 
8 โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล 30,000 29,550 450 
9 โครงการสง่เสริมกจิกรรมผู้สงูอายุต าบลบ้านแซว 80,000 78,460 1,540 

10 โครงการอบรมกลุ่มพัฒนาสตรีต าบลบ้านแซว 30,000 29,900 100 
11 โครงการสง่เสริมกจิกรรมสภาเด็กและเยาวชน 30,000 9,300 20,700 
12 โครงการสง่เสริมประเพณีสงกรานต์ 190,000 183,200 6,800 
13 โครงการอนุสรณส์ถานสามผู้กล้า 80,000 76,131 3,869 
14 โครงการสง่เสริมกจิกรรมวันเด็กแห่งชาติ 50,000 45,000 5,000 
15 โครงการสืบสานวัฒนธรรมชนเผ่า 150,000 145,100 4,900 
16 โครงการแข่งขันกีฬาเด็กสัมพันธ์ 50,000 49,220 780 
17 โครงการสง่เสริมกฬีานักเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา อปท. 100,000 40,923 59,077 
18 โครงการสง่เสริมกฬีานักเรียนกลุ่มโรงเรียนต าบลบ้านแซว 160,000 65,046 94,954 
19 โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ 30,000 28,700 1,300 
20 โครงการควบคุมป้องกันโรคไมติ่ดต่อ 10,000 9,800 200 
21 โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 50,000 3,400 46,600 
22 โครงการคุ้มครองผู้บริโภค 20,000 16,300 3,700 
23 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส ์ 5,000 4,500 500 

รวม 16,425,000 13,315,242 3,109,758 
 

 1.2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     โครงการตามแผนพัฒนา                                         ด าเนินการจริง 
         จ านวนโครงการ           จ านวนเงิน      จ านวนโครงการ          จ านวนเงิน 
                  8         565,000.00             5          88,190.00 
 

 โครงการที่ด าเนินการได้เสร็จสิ้น จ านวน 5 โครงการ ดังนี้ 
ล าดับ

ที่ 
โครงการที่ได้ด าเนินการเสร็จสิ้น 

ตามรอบการติดตาม 
งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

การเบิกจ่าย คงเหลือ 

 1 โครงการตรวจเทสน้ าในชุมชน 30,000 27,200 2,800 
   2 โครงการบริหารจัดการขยะอย่างย่ังยืน 30,000 19,050 10,950 
 3 โครงการบริหารจัดการน้ าอย่างย่ังยืน 5,000 4,500 500 
 4 โครงการ “รักน้ า รักป่า รักแผ่นดิน” 20,000 1,690 18,310 
 5 โครงการตัดหญ้าสองข้างทางถนนและพ้ืนที่สาธารณะ 50,000 35,750 14,250 

รวม 135,000 88,190 46,810 
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 1.2.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ การเกษตรและอุตสาหกรรม 
  โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
        จ านวนโครงการ           จ านวนเงิน        จ านวนโครงการ          จ านวนเงิน 
                6         650,000.00                 -                - 

 
1.2.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
        จ านวนโครงการ           จ านวนเงิน        จ านวนโครงการ          จ านวนเงิน 
                 87         10,991,000.00                54      10,710,160.09 

 
 โครงการที่ด าเนินการได้เสร็จสิ้น จ านวน 54 โครงการ ดังนี้ 
ล าดับ

ที่ 
โครงการที่ได้ด าเนินการเสร็จสิ้น 

ตามรอบการติดตาม 
งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

การเบิกจ่าย คงเหลือ 

 1 โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาลต าบลบ้านแซว 150,000 148,000 2,000 
   2 โครงการติดต้ังไฟสัญญาณเตือน 50,000 43,500 6,500 
 3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าสู่ฌาปนสถาน หมู่ที่ 3 305,000 303,500 1,500 
 4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 11/1 หมู่ที่ 4 259,000 257,500 1,500 
 5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1 -3 หมู่ที่ 6 216,000 214,000 2,000 
6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นทางห้วยจะเอ๋ หมู่ที่ 9 254,000 253,000 1,000 
7 โครงการขุดบ่อขยะสาธารณะของหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 237,000 236,000 1,000 
8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เขต 2 หมู่ที่ 11 192,000 188,000 4,000 
9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตรงข้าม ศพด. หมูที่ 13 279,000 277,500 1,500 

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางห้วยโป่งฯ หมู่ที่ 14 200,000 1,000 199,000 
11 โครงการก่อสร้างลานกีฬาหน้า ศพด.บ้าแซว หมู่ที่ 1 110,000 102,000 8,000 
12 โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลการเกษตร บ้านทุ่ง หมู่ที่ 2 250,000 248,000 2,000 
13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 10 บ้านป่าตึง หมู่ที่ 5 120000 112,000 8,000 
14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 10/1 บ้านป่าตึง หมู่ที่ 5 80000 75,000 5,000 

 15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 13 บ้านป่าตึง หมู่ที่ 5 64,000 59,000 5,000 
16 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยจ าไฮ บ้านป่าตึง หมู่ที่ 5 86,000 81,000 5,000 
17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยกลางบ้านใหม่ศริิ หมู่ที่ 12 239,000 238,000 1,000 
18 โครงการก่อสร้างหลังคาครอบลานอเนกประสงค์ ม.15 300,000 300,000 กันงบ 
19 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 720,000 693,160.09 26,839.91 
20 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านสวนดอก หมู่ที่ 8 250,000 250,000 กันงบ 
21 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านสบกก หมู่ที่ 7 300,000 300,000 กันงบ 
22 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 11 บ้านแซว หมู่ที่ 1 300,000 300,000 กันงบ 
23 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยอาขา่ บ้านหว้ยข่อยหล่อย หมู่ 12 220,000 220,000 กันงบ 
24 โครงการปรับปรงุต่อเติมหลังคาระหว่างอาคาร ศพด. หมู่ 1 170,000 170,000 กันงบ 
25 โครงการปรับปรงุต่อเติมหลังคาระหว่างอาคาร ศพด. หมู่ 4 170,000 170,000 กันงบ 
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ล าดับ
ที่ 

โครงการที่ได้ด าเนินการเสร็จสิ้น 
ตามรอบการติดตาม 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

การเบิกจ่าย คงเหลือ 

26 โครงการปรับปรงุต่อเติมหลังคาระหว่างอาคาร ศพด. หมู่ 13 170,000 170,000 กันงบ 
27 โครงการขุดลอกหนองไม้ห้าพร้อมวางท่อ บ้านแซว หมู่ที่ 1 200,000 200,000 (เงินสะสม/กันงบ) 
28 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 10 บ้านแซว หมู่ที่ 1 210,000 210,000 (เงินสะสม/กันงบ) 
29 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 11-12 บ้านทุ่ง หมู่ที่ 2 130,000 130,000 (เงินสะสม/กันงบ) 
30 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 2 บ้านทุ่ง หมู่ที่ 2 110,000 110,000 (เงินสะสม/กันงบ) 
31 โครงการขุดลอกฝายห้วยป่าเมี่ยง บ้านทุ่ง หมู่ที่ 2 150,000 150,000 (เงินสะสม/กันงบ) 
32 ขุดลอกฝายกักเก็บน้ า อ่างห้วยต่ง บ้านทุ่ง หมู่ที่ 2 250,000 250,000 (เงินสะสม/กันงบ) 
33 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 2 บ้านท่าขันทอง หมู่ที่ 3 210,000 210,000 (เงินสะสม/กันงบ) 
34 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 7/1 บ้านห้วยเด่ือ หมู่ที่ 4 98,000 98,000 (เงินสะสม/กันงบ) 
35 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยเข้าบ่อขยะ บ้านห้วยเด่ือ หมู่ที่ 4 220,000 220,000 (เงินสะสม/กันงบ) 
36 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 8 บ้านห้วยเด่ือ หมู่ที่ 4 67,000 67,000 (เงินสะสม/กันงบ) 
37 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยท้ายบ้าน 1 บ้านห้วยเด่ือ หมู่ที่ 4 51,000 51,000 (เงินสะสม/กันงบ) 
38 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยท้ายบ้าน 2 บ้านห้วยเด่ือ หมู่ที่ 4 41,000 41,000 (เงินสะสม/กันงบ) 

39 
ก่อสร้างถนน คสล.ต่อถนนลาดยางท้ายบ้าน บ้านห้วยเด่ือ  
หมู่ที่ 4 

123,000 123,000 (เงินสะสม/กันงบ) 

40 ก่อสร้างถนน คสล.ระหว่างซอย 2 บ้านป่าตึง หมู่ที่ 5 156,000 156,000 (เงินสะสม/กันงบ) 
41 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 6 บ้านป่าตึง หมู่ที่ 5 77,000 77,000 (เงินสะสม/กันงบ) 
42 ขุดลอกหนองยาก เพ่ือกักเก็บน้ า บ้านเกาะผาค า หมู่ที่ 6 349,000 349,000 (เงินสะสม/กันงบ) 
43 ขุดลอกหนองยากน้อย เพ่ือกักเก็บน้ า บ้านสบกก หมู่ที ่7 480,000 480,000 (เงินสะสม/กันงบ) 
44 ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าหนองแสลบ บ้านสวนดอก หมู่ที่ 8 210,000 210,000 (เงินสะสม/กันงบ) 
45 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยหัวบ้าน  บ้านห้วยกว๊าน หมู่ที่ 9 188,000 188,000 (เงินสะสม/กันงบ) 
46 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 9  บ้านสันทรายกองงาม หมู่ที่ 10 107,000 107,000 (เงินสะสม/กันงบ) 

47 
ขุดลอกห้วยปลาค้าว เพ่ือกักเก็บน้ า บ้านสันทรายกองงาม  
หมู่ที่ 10 

120,000 120,000 (เงินสะสม/กันงบ) 

48 
จัดซื้อท่อพีวีซี เพ่ือขยายระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่แอบ 
หมู่ที่ 11 

440,000 440,000 (เงินสะสม/กันงบ) 

49 
ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 5/1 (บ้านผู้ช่วยเหมย)   
บ้านแม่แอบ หมู่ที่ 11 

210,000 210,000 (เงินสะสม/กันงบ) 

50 
ซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ซอย 2 และ ซอย 3 บ้าน
ห้วยข่อยหล่อย หมู่ที่ 12 

218,000 218,000 (เงินสะสม/กันงบ) 

51 
ก่อสร้างถนน คสล.ซอยกลางบ้าน 2  
(บ้านใหม่ศิริพัฒนา)  บ้านห้วยข่อยหล่อย หมู่ที่ 12 

68,000 68,000 (เงินสะสม/กันงบ) 

52 
ก่อสร้างถนน คสล.เส้นทางห้วยกีป๋าน ตอน 1  
บ้านห้วยน้ าเย็น หมู่ที่ 13 

210,000 210,000 (เงินสะสม/กันงบ) 

53 
ก่อสร้างถนน คสล.ซอยโรงเรียนเทศบาลฯ   
บ้านแซวกลาง หมู่ที่ 14 

397,000 397,000 (เงินสะสม/กันงบ) 

54 
ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 2 เส้นทางไปอ่างเก็บน้ าห้วยผักหนาม  
บ้านหัวกว๊าน หมู่ที่ 15 

210,000 210,000 (เงินสะสม/กันงบ) 

รวม 10,991,000 10,710,160.09 280,839.91 
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1.2.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
  โครงการตามแผนพัฒนา                                          ด าเนินการจริง 
        จ านวนโครงการ           จ านวนเงิน        จ านวนโครงการ          จ านวนเงิน 
                 14        2,770,000.00                3        445,810.00 
 

 โครงการที่ด าเนินการได้เสร็จสิ้น จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 
ล าดับ

ที่ 
โครงการที่ได้ด าเนินการเสร็จสิ้น 

ตามรอบการติดตาม 
งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

การเบิกจ่าย คงเหลือ 

 1 โครงการอบรมศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้น า 230,000 213,900 16,100 
   2 โครงการอบรมศักยภาพพนักงานเทศบาลครู บคุลากรการศึกษาฯ 250,000 231,910 18,090 
 3 โครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดท าเวทีประชาคม เพ่ือการท าแผนฯ 20,000 9,545 10,455 

รวม 500,000 445,810 54,190 
 

1.3 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ 
        ยุทธศาสตร์  จ านวน 

โครงการ 
   จ านวนเงิน จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการจริง 
     จ านวนเงิน   เหตุผลที่ไม่ได้ 

   เนินการจริง 
1.ยุทธศาสตร์ด้านการ 
   พฒันาการศึกษา 
 

   25 1,0616,500             20          8,692,551 ไม่มีการระบุเหตุผล 
ท่ีไม่ได้ด าเนินการ 
 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการ 
   พฒันาคณุภาพชีวิต 
 

    41  18,230,000          23       13,315,242 ไม่มกีารระบุเหตุผล 
ท่ีไม่ได้ด าเนินการ 
 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการ 
   พฒันาการอนุรกัษ์  
   ทรัพยากรธรรมชาต ิ
   และสิ่งแวดล้อม 
 

     8      565,000          5              88,190 ไม่มีการระบุเหตุผล 
ท่ีไม่ได้ด าเนินการ 
 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการ 
   พฒันาด้านการท่อง 
   เที่ยว เศรษฐกิจ  
   การเกษตรและ 
   อุตสาหกรรม 
 

     6      650,000           2-               55,510 - ไม่มีการระบุเหตุผล 
ท่ีไม่ได้ด าเนินการ 
 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการ 
   พฒันาโครงสร้างพื้น 
   ฐาน 
 

     87 10,991,000         54   10,710,190.09 ไมม่ีการระบุเหตุผล 
ท่ีไมไ่ด้ด าเนินการ 
 

6.ยุทธศาสตร์ด้านการ 
   พฒันาการเมืองและ 
   การบริหาร 
 

    14   2,770,000          3             445,810 ไม่มีการระบุเหตุผล 
ท่ีไม่ได้ด าเนินการ 
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1.4 ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ 
      พัฒนา  

    จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการจริง   

        ผลที่ได้รับจริง 
       หรือผลที่ส าคัญ 

   ตัวชี้วัด 
    (KPI) 

1.ยุทธศาสตร์ด้านการ 
   พัฒนาการศึกษา 
 
 

        25     8,692,551 สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการ
สอนแก่โรงเรียนในพื้นท่ี เพื่อ
เพิ่มพูนทักษะการเรียนการสอน 
อีกท้ังสนับสนุนอาหารเสริมนม
และอาหารกลางวันให้กับเด็กวัย
เรียนอย่างทั่วถึง  ส่งเสริมและ
สนับสนุนงบประมาณจัดงาน
พิธีกรรมทางศาสนา งานรัฐพิธี
และประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในท้องถ่ิน 
 

80.00 % 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการ 
   พัฒนาคณุภาพชีวิต 
 
 

        41    13,315,242 ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ
อย่างต่อเน่ือง ได้แก่ การ
สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้
หมู่บ้าน การจัดการแข่งขันกีฬา
ระดับต าบล และกีฬาเยาวชน 
เพื่อเยาวชนและประชาชนท่ัวไป
ได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด 
และสร้างความสามัคคี
สมานฉันท์ในต าบล ส่งเสริม
และสนับสนุนให้ราษฎร
ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด 
รวมถึงสนับสนุนงบประมาณให้
หน่วยงานในการด าเนินการด้าน
การป้องกันและปราบปรามด้าน
ยาเสพติด อบรมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียนเยาวชน เป็น
ต้น ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมเกี่ยวกับเด็กและ
เยาวชน ให้ทุกฝ่ายตระหนักถึง
ความส าคัญของเด็กและ
เยาวชน  ซึ่งจะเป็นพลังท่ีส าคัญ
ของท้องถ่ินและประเทศ 
 

 56.10 % 
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ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ 
      พัฒนา  

    จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการจริง   

        ผลที่ได้รับจริง 
       หรือผลที่ส าคัญ 

   ตัวชี้วัด 
    (KPI) 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการ 
   พัฒนาการอนุรักษ์  
   ทรัพยากรธรรมชาติ 
   และสิ่งแวดล้อม 
 

         8        88,190 - ด าเนินการรณรงค์ให้ราษฎร
รักษาความสะอาดในหมู่บ้าน 
ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ท าความ
สะอาดพื้นท่ีถนนในหมู่บ้าน 
รณรงค์การบริหารจัดการขยะ
แบบย่ังยืน รณรงค์ให้รักน้ า รัก
ป่า เป็นต้น 
 

 62.50 % 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการ 
   พัฒนาด้านการท่อง 
   เที่ยว เศรษฐกิจ  
   การเกษตรและ 
   อุตสาหกรรม 
 

         6             -                  -   0.00 % 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการ 
   พัฒนาโครงสร้างพื้น 
   ฐาน 
 
 

        87 10,710,190.09 - ก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซม
ถนน ไฟฟ้าสาธารณะ ให้อยู่ใน
สภาพท่ีใช้งานได้สะดวก 
ปลอดภัย ส าหรับผู้ท่ีสัญจร 
ไป-มา 
- สนับสนุนงบประมาณขยาย
เขตบริการไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในหมู่บ้าน และติดต้ังไฟกิ่ง
ให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอใน
เวลากลางคืน ด าเนินการขยาย
เขตประปาหมู่บ้านท่ีขาดแคลน
น้ าบริโภค อุปโภคอย่าง 
 

 62.09 % 

6.ยุทธศาสตร์ด้านการ 
   พัฒนาการเมืองและ 
   การบริหาร 
 
 

        14      445,810 - ส่งเสริมและสนับสนุนให้
พนักงาน ลูกจ้าง คณะ
ผู้บริหาร และสมาชิกสภามี
ความรู้ด้านการปกครองและ
ด้านกฎหมาย จัดอบรมให้
ความรู้กับผู้น าชุมชนทุกกลุ่ม 
เพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็ง
ของผู้น าชุมชน และส่งเสริม
ให้มีบทบาทในการเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น 

 21.42 % 
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1.5 สรุปปัญหา อุปสรรค การด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 1.5.1 สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องของประชาชน 
             เพื่อให้การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านแซวมีความครบถ้วนและสามารถ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลต าบลบ้านแซวจึงวิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพื้นท่ีของ
เทศบาลต าบลบ้านแซวว่ามีปัญหาอะไรและความจ าเป็นพื้นฐานและความต้องการของประขาชนในเขตพื้นท่ีท่ีส าคัญ   
 

 1.5.๒ สภาพปัญหาของเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบและความต้องการของประชาชนโดยแบ่งออกเป็น ด้านต่าง 
ๆ ดังนี ้
                  1. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

          1.1 ปัญหาเรื่องการพัฒนาสินค้าแปรรูปและการตลาด 
          ๑.๒ ปัญหาการขาดการรวมกลุ่มอาชีพและขาดการระดมทุนในกลุ่มอาชีพ 
    1.3 ปัญหาเรือ่งการควบคุมราคาผลิตผลทางการเกษตรไม่คงท่ี 
    ๑.๔ ปัญหาการว่างงานในช่วงหลังการเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร 
    ๑.๕ ปัญหาการรวมกลุ่มอาชีพของราษฎรไม่ยั่งยืนและไม่แน่นอน 

  ๒. ปัญหาด้านสังคม 
   ๒.๑ ปัญหาการส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชนยังขาดความต่อเนื่อง 
   ๒.๒ ปัญหาการจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ยังไม่ท่ัวถึง 
   ๒.๓ ปัญหาการขาดสถานท่ีก่อสร้างลานกีฬาในหมู่บ้าน 
   ๒.๔ ปัญหาการไม่ต่อเนื่องในการส่งเสริมกิจกรรมด้านสุขภาพ  
   ๒.๕ ปัญหาโรคไม่ติดต่อในพื้นท่ีเพิ่มมากขึ้น   
   ๒.๖ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ยังขาดการบริหารจัดการท่ีดี                           
   ๒.๗ ปัญหาการส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน ยังไม่ท่ัวถึง  

๒.๘ ปัญหาความไม่ต่อเนื่องในการส่งเสริมและสนับสนุนการท ากิจกรรมท่ีเป็น  
                 เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของต าบล 

   ๒.๙ ปัญหาการส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นยังไม่ท่ัวถึง และด าเนินอย่าง    
        จริงจัง      
   ๒.๑๐ ปัญหาขาดศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
          ในชุมชน   

 ๓. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ๓.๑  การคมนาคมเช่ือมระหว่างต าบล  และหมู่บ้านไม่สะดวก 
   ๓.๒  ราษฎรยังขาดเอกสารสิทธิในท่ีดินท ากินและท่ีอยู่อาศัย 
   ๓.๓  งบประมาณของเทศบาลต าบลบ้านแซวไม่เพียงพอในการบ ารุงรักษา   

         ซ่อมแซมถนนและส่ิงก่อสร้างในหมู่บ้าน 
  ๔. ปัญหาด้านแหล่งน้ า 

  ๔.๑ ปัญหาน้ าส าหรับบริโภค – อุปโภค และน้ าเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอในฤดูแล้ง  
  ๔.๒ ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการแหล่งน้ าธรรมชาติ 
  ๔.๓ น้ าท่ีอุปโภค บริโภค ไม่สะอาด 
  ๔.๔ ขาดฝายน้ าล้น และแหล่งน้ าขนาดเล็กเพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 
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  ๕. ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร 
   ๕.๑ ปัญหาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ประชาชนทราบยัง 

      ไม่ท่ัวถึง เนื่องจากมีหมู่บ้านห่างไกลกัน 
   ๕.๒ ปัญหาการก าหนดห้วงระยะเวลาในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
        ไม่แน่นอน 

๕.๓ ปัญหาการพัฒนารายได้ของเทศบาลยังไม่ประสบผลส าเร็จเนื่องจากแหล่ง 
      รายได้ในต าบลมีอยู่อย่างจ ากัดและการจัดระบบจัดเก็บภาษียังไม่ครอบคลุม 

  ๖. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ๖.๑ ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลและบ ารุงรักษา   

        ทรัพยากรธรรมชาติ 
    ๖.๒ ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างบรรยากาศในชุมชนให้น่าอยู่ 
    ๖.๓ ปัญหาการบริหารจัดการการก าจัดขยะมูลฝอย 
   ๖.๔ ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้ามามีส่วนคุ้มครองดูแลท่ี 
                 สาธารณประโยชน์ในชุมชน   

  ๗. ปัญหาด้านการท่องเที่ยว 
   ๗.๑ ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษา หวงแหนแหล่งท่องเท่ียว 
        ทางธรรมชาติ 
   ๗.๒ ปัญหาการขาดความรู้ในการพัฒนาและการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียว 
        ทางธรรมชาติ 
   ๗.๓ ขาดงบประมาณในการปรับปรุงและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวในชุมชน 

  ๘. ปัญหาด้านการวางผังเมือง 
   ๘.๑ ปัญหาในการจัดท าการควบคุมอาคารและส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ เนื่องจากพื้นท่ี 

        เป็นภูเขาสลับลอนเนินเขาและป่าไม้สลับซับซ้อน  
   ๘.๒ ประชาชนขาดความรู้และไม่เข้าใจในการปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมอาคาร  
       พ.ศ. ๒๕๒๒ 
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2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ (เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
 2.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ ยุทธศาสตร์ด้านการ 
พัฒนาการเกษตร และยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ของเทศบาลต าบลบ้านแซว มี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ในเรื่อง เร่งอนุรักษ์
ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมท้ังมีความสามารถในการบริหาร
จัดการน้ าอย่างยั่งยืน 
 

 2.1.2 ยุทธศาสตร์ส าคัญของเทศบาลต าบลบ้านแซว 
 ปัญหาส าคัญท่ีเทศบาลต าบลบ้านแซว ประสบกับปัญหา คือขาดแคลนน้ าอุปโภค  

บริโภคและการเกษตร โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งหรือฝนท้ิงช่วง ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชนและการ
พัฒนาต าบลบ้านแซวอย่างมาก สาเหตุหนึ่งก็เนื่องจากแหล่งน้ าส าหรับผลิตน้ าประปาหมู่บ้านมีไม่เพียงพอกับการผลิต
เป็นน้ าประปาและต่อความต้องการของประชาชนผู้ใช้น้ าซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อีกท้ังมี
การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
 

  2.1.3 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 
   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พบว่าการวิเคราะห์เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านแซว ได้เลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกโดยใช้เพียงหลัก SWOT 
Analysis และจัดล าดับความส าคัญของปัญหา โดยใช้วิธี  Rating Scales มีเกณฑ์ ท่ีจะใช้ส าหรับการจัดล าดับ
ความส าคัญ ปริมาณปัญหา ขนาดของกลุ่มคนท่ีได้รับประโยชน์ ความร้ายแรงและความเร่งด่วน โดยเฉพาะปัญหาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม การเมือง สาธารณสุข การศึกษา การบริหาร
จัดการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ตามล าดับ ดังนี้ 
 

1. จุดแข็ง (Strength) 
เทศบาลต าบลบ้านแซว ระบุจุดแข็งซึ่งคือปัจจัยศักยภาพภายในองค์กร คือ ด้านท่ีต้ังเป็น 

ชุมชนเกษตรกรรมพื้นท่ีสีเขียวมีเส้นทางคมนาคมเช่ือมต่อระหว่างหมู่บ้านอ าเภอ  จังหวัด สะดวก  ด้านเศรษฐกิจ  
ลักษณะพื้นท่ีต าบลบ้านแซวเป็นท่ีราบลุ่ม และท่ีราบสูง มีพื้นท่ีกว้างเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชไร่ ท านา ท าสวน  เป็น
ราชการส่วนท้องถิ่นท่ีมีงบประมาณเป็นของตนเอง  มีอิสระและศักยภาพในการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีได้อย่างรวดเร็ว  ทันต่อเหตุการณ์  
 

2. จุดอ่อน (Weakness) 
เทศบาลต าบลบ้านแซว ระบุจุดอ่อนคือข้อด้อยหรือข้อจ ากัดเกี่ยวกับปัจจัยภายในองค์กร 

เชิงเสียเปรียบ คือ เส้นทางคมนาคมภายในหมู่บ้านและเช่ือมต่อระหว่างหมู่บ้าน หรือต าบลบางสายยังเป็นถนนช ารุด
เสียหายและเป็นดินลูกรัง ท าให้การสัญจรไปมาค่อนข้างล าบาก การให้การสัญจรไปมาค่อนข้างล าบาก การให้บริการ
ทางด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน พื้นท่ีบางส่วนท้ังบริเวณท่ีราบลุ่มและ
ท่ีราบสูงในฤดูฝนจะถูกน้ าท่วมขังในช่วงฝนตกหนัก ท าให้พืชผลทางการเกษตรและบ้านเรือนประชาชนเสียหาย 
 

2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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3. โอกาส  ๖ (Opportunity) 
เทศบาลต าบลบ้านแซว ได้ระบุโอกาสซึ่งหมายถึงปัจจัยภายนอกเชิงบวกท่ีจะสนับสนุนและ 

เพิ่มศักยภาพให้องค์กร คือ นโยบายของรัฐท่ีมีส่วนสนับสนุนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้
การบริหารงานมีความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น มีการก าหนดกฎหมาย และพระราชบัญญัติต่าง ๆ ขึ้นเพื่อเป็นแม่บทและ
กรอบในการด าเนินงาน ท าให้มีทิศทางในการด าเนินงานท่ีชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 

4. อุปสรรค (Threat) 
เทศบาลต าบลบ้านแซว ได้ระบุอุปสรรคซึ่งหมายถึงปัจจัยภายนอกท่ีจะเป็นปัญหาหรือ 

ขัดขวางในการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร คือ ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายการสนับสนุนจากรัฐบาล ซึ่งจะมีการ
เปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัยของผู้มีอ านาจในการก าหนดนโยบาย ขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนาและจัดสร้าง
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานขนาดใหญ่ ขาดการวางระบบผังเมือง พื้นท่ีต าบลบ้านแซวไม่มีเอกสารสิทธิ์ในท่ีดินเพื่ออยู่
อาศัยและท่ีดินท ากิน ท าให้มีการบุกรุกท่ีป่าและพื้นท่ีสาธารณะและมีส่ิงปลูกสร้างท่ีไม่เหมาะสมอยู่ในเขตชุมชน  หลัง
ฤดูท าการเกษตรประชาชนจะว่างงานและเข้าไปยังชุมชนเมืองเพื่อหารายได้เล้ียงครอบครัวท าให้ครอบครัวแตกแยก
ขาดความอบอุ่น  ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมยังไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เท่าท่ีควร 

 

 
 
 
 
๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒   

เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ท้ังนี้  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้ส้ินสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒  อยู่ระหว่างการด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้ก าหนดทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  เอาไว้แล้ว  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  
 

➢  กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทย

จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความเส่ียงท้ังจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่ 
 
สังคม ผู้ สูงอายุ  การเกิดภั ยธรรมชาติ ท่ีรุนแรง  ประกอบกับสภาวการณ์ ด้าน ต่างๆ  ท้ั ง เศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันท่ียังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพ
การผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหล่ือมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนท่ีส าคัญ ดังนี้  

(๑)  การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒)  คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓)  การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔)  การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

แผนยุทธศาสตร์ 
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โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
๑)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
๒)  การพัฒนาศกัยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสงัคมสูงวัยอย่างมีคณุภาพ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
๔)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕)  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖)  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

๒.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   
รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของ

ประชาชน  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพิ่มมากขึ้น  รวมท้ังจะมุ่ง
เพิ่มประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน  
ท้ังนี้  เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอื้อต่อการพัฒนาประเทศท้ังในปัจจุบันและอนาคต  ซึ่งนโยบายการ
บริหารราชการแผ่นดินท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 นโยบายที่  ๑  นโยบายเร่งด่วนที่จะเร่ิมด าเนินการในปีแรก     
 นโยบายที่  ๒  นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ     
 นโยบายที่  ๓  เศรษฐกิจ      
 นโยบายที่  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
 นโยบายที่  ๕  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

นโยบายที่  ๖  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
 นโยบายที่  ๗  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     

นโยบายที่  ๘  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
  

๓.  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   
ยุทธศาสตร์ประเทศ  (Country Strategy) จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบั ติการหั วหน้ าระ ดับ

ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ  เมื่อวันท่ี ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดเพื่อ
ร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันในปีงบ  ๒๕๕๖ และเป็นกรอบ ในการ
จัดท างบประมาณปี  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปล่ียนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการท างานท่ีผ่านมา ซึ่งเดิม
ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการด าเนินการ รวมท้ังได้มีการบูรณาการร่วมกับ
ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชา อาเซียน ปี 
๒๕๕๘ ครั้งท่ี ๒ เมื่อวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ตึกบัญชาการ ท าเนียบ เพื่อเตรียมความพร้อม
ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณา
การเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการ
ด าเนินการ เพื่อเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังนี้    
 

วิสัยทัศน์     
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขนั คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   

หลักการของยุทธศาสตร์    
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“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากโอกาสใหม่  สมดุล  และการพัฒนาอย่างยั่งยืน”    
วัตถุประสงค์  

๑)  รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่     
๒)  เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)     
๓)  ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)     

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์     
๑)  การเพิ่มรายได้จากฐานเดิม    
๒)  การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่     
๓)  การลดรายจ่าย     
๔)  การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน    

ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย ๔  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศ

รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหล่ือมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก 

๒๐ แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่   ๓  :  การเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  ๕ 

ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการด าเนินการ   
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) 

ประกอบด้วย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 
 
๔.  ค่านิยมหลักของคนไทย   

ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  มีทั้งหมด ๑๒ ประการ  ดังนี้ 
๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
๒)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพื่อส่วนรวม 
๓)  กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์ 
๔)  ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางอ้อม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผ่ือแผ่และแบ่งปัน 
๗)  เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
๙)  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ท า  รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๑๐) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  และขยายกิจการ เมื่อมี
ความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันท่ีดี 

๑๑) มีความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต่อ
บาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 

๕.  นโยบายของรัฐบาล   
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๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพื่อเป็น

แนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่กันใครออกไปจาก
สังคมอีกท้ังยังเป็นสานึกและหน้าท่ีท่ีคนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดินแม่จากภยันตรายท้ังปวง
และร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน ประสานพลังการสร้างชาติท่ีต้อง
เติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความ
ร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพื่อร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคล่ือนการพัฒนาชาติทุกมิติท่ีเกิดขึ้น
เพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศท่ีมีรูปแบบเครือข่าย โยงใยสัมพันธ์กัน
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันท่ีเกิดจากการหล่อหลอม
รวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเช้ือ
ไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ด ารงคงไว้ได้ท้ังมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...” 

 

๕.๒  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา   
       ประกอบด้วยนโยบาย  ๑๑  ด้าน  ดังนี ้

๑)  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 
๓)  การลดความเหล่ือมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
๔)  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
๕)  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖)  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗)  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
๘)  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ

นวัตกรรม 
๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
๑๐)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

๕.๓  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
๑)  การแก้ไข ปัญหายาเสพติด  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้าผู้มี

อิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแนวนโยบายของ
รัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 

๑.๑)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วย
ด าเนิน การปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้น าเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผลอย่าง
จริงจัง 
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๑.๒)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานท่ีดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานบริการท่ีพักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานท่ี  ท่ีจัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมท้ังโรงงานตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุกซ่อนหรือค้ายาเสพติด
หากพบให้ด าเนินการลงโทษตามกฎหมาย 

๑.๓)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานท่ี รับผิดชอบน าผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษา
โดยทันที และติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 

๑.๔)  ด าเนินการลงโทษเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง) ท้ังนี้ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วยท่ีต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อม
ท้ังมีกลไกติดตามช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ด าเนินการ อย่างจริงจังในการป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหาความ
ร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารต้ังต้นในการผลิตยาเสพ
ติด ท่ีลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมท้ังด าเนินการป้องกันกลุ่ม
เส่ียงและประชาชนท่ัวไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้
กับยาเสพติด 

๒)  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยเสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าท่ีของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีการปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน ร่วมรวมพลังแผ่นดินป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามคาส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี  ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และก าหนดแนวทางการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 

๒.๑)  ท าการส ารวจ  ศึกษารูปแบบการกระ ท าผิดในอ านาจหน้าท่ีของแต่ละหน่วยงานท่ี
เกิดหรือน่าจะเกิดสม่ าเสมอกระบวนการขั้นตอนใดท่ีน่าจะเกิดการทุจริต ต าแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบและ
วิธีการกระท าผิด 

๒.๒)  ก าหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอนท่ีมีความ
เส่ียง 

๒.๓)  ก าหนดวิธีด าเนินการท่ีสามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการ
กระทาผิดท่ีปรากฏเห็นเป็นท่ีประจักษ์อยู่โดยท่ัวไปท่ีทาให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าท่ีไม่ด าเนินการใดๆเพราะ
รับผลประโยชน์ 

๒.๔)  ส ารวจและจัดท าข้อมูลการกระท าผิดท่ีเห็นเป็นท่ีประจักษ์ในพื้นท่ีของแต่ละ
หน่วยงานพร้อมท้ังระบุตัวเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 

๒.๕)  จัดท าข้อมูลบุคคลนิติบุคคลท่ีได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง  ๕  ปี 
๒.๖)  จัดท าข้อมูลเรื่องท่ีหน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ด าเนินคดีกับผู้กระ ท า

ผิดตามอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นาแนวทางดังกล่าวมาจัดท ายุทธศาสตร์หรือ
แนวทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
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๖.  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 พ.ศ. 2557 – 2560  (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) 
 

วิสัยทัศน์(Vision): “ประตูการค้าสู่สากล  โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา ดิน น้ า ป่า สมบูรณ์  ประชาชนอยู่
ดีมีสุข” 

พันธกิจ ( Mission) : 
1. ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ  การค้าการลงทุน  การท่องเท่ียว และโลจิสติกส์เช่ือมโยงสู่สากล  ให้มีการ 

ขยายตัวเพิ่มขึ้น 
  2.   ส่งเสริมพัฒนาการและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตร อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่า 

 3.  พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม อารยธรรมแห่งล้านนาตะวนัออก   
      ด ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท่ีเป็นเอกลักษณ์และเป็นอัตลักษณ์และสุขภาพ 

  4.  อนุรักษ์  พัฒนา  และส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มี 
       ความสมบูรณ์ ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีดี 
 

 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ : 
  “ประตูการค้าสู่สากลบนพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์” 
 

เป้าประสงค์หลัก (Goals) 
   1. เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เช่ือมโยงกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
  2. เพิ่มรายได้จากการส่งออกสินค้าไปยังประเทศ GMS,AC และประเทศอื่นๆ เพิ่มข้ึน 
   3. เพิ่มผลิตภาพและคุณค่าของสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมน าสินค้าเกษตร และ 
       อุตสาหกรรมสู่ตลาดโลก  
   4. พัฒนาการท่องเท่ียวเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และคุณค่าสินค้าและบริการเน้นฐานเศรษฐกิจท่ี 
       ยั่งยืนเพิ่มมูลค่าการท่องเท่ียวเพี่อเพิ่มรายได้ 
   5. รักษาความ อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร ธรรมชาติสร้างภาคีใน การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร  
                         ธรรมชาติส่ิงแวดล้อมความหลากหลายทางชีวภาพยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากร 
                 ธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืนและเตรียมพร้อมรับอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และกรอบความ 
        ร่วมมือประชาคมอาเซียน    
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ( Strategic Issues) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1    :  เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เช่ือม 
     อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและเตรียมพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอาเซียน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2    :  การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและ 
                                     อุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรท่ีมีศักยภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3    :   พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคม การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ 
                                     วัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่  4    :  ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์และการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม 
                                    โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านแซว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในพฒันาการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์เชื่อมอนุภูมิภาคลุ่มน้ า 
                    โขงและเตรียมพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอาเซียน 
แนวทางการพัฒนา 

1) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการกระตุ้น การลงทุนภายในจังหวัด วิจัย พัฒนา 
     และจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้า การลงทุนกับกลุ่มจังหวัดอื่นภายในประเทศและเพื่อนบ้าน 
2)  ส่งเสริมการค้า  การลงทุน โดยพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการและพัฒนาธุรกิจ SMEs 
3)  พัฒนาระบบโลจิสติกส์ รองรับการเช่ือมโยง NSEC ตามกรอบความร่วมมือ GMS โดย 
     จัดต้ังศูนย์บริหารจัดการ Logistics และ Supply Chain ผลักดันด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
     พัฒนาระบบฐานข้อมูลวิจัย พัฒนา ผลิตบุคลากรด้าน Logistics ทุกระดับ และจัดการ  
     ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 

 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่ มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม                       
การเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ 

แนวทางการพัฒนา 
1) เพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยเน้นความ 
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะส่ิงท่ีมีศักยภาพทางการตลาด ลดต้นทุนการผลิตโดยใช้หลักการผลิตปริมาณ
มาก ปรับปรุงคุณภาพการผลิต  เพื่อเพิ่มมูลค่า พัฒนากลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
เกษตร  
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การสร้างนวัตกรรม และมูลค่าเพิ่ม 
ให้กับผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร 
3) สร้างความเข้มแข็งต่อเกษตรกร องค์กรเกษตรและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม โดยการ 
สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เครือข่ายการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตรในพื้นท่ี  
และสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง                       
๔)ส่งเสริมการบริหารจัดการการตลาดสินค้าเกษตร โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการ 
แข่งขันทางการตลาดแก่กลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร รวมท้ังสร้างช่องทางการจัดจ าหน่ายเฉพาะกลุ่ม 
(Niche Product) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาและสนับสนนุการยกระดับการพัฒนาสังคม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรม 
                    และสุขภาพ เพื่อเป็นฐานการพฒันาชุมชนอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 

1) ส่งเสริมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพแก่ประชาชนทุกวัย สถาบันครอบครัวและชุมชนในการ
ดูแลป้องกันปัญหาสุขภาพอนามัย พัฒนาบุคลากรและโอกาสทางการศึกษา เตรียมความพร้อมใน
การปรับตัวสู่สังคมผู้อาวุโส ตลอดจนส่งเสริมบทบาทและความสัมพันธ์ที่ดีของสถาบันครอบครัวและ
ชุมชน 
2) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และเชิงสุขภาพ โดย
ปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวเดิม พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวใหม่ วิจัยและพัฒนาเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียว
ต่อเนื่องจังหวัดในกลุ่ม และส่งเสริมความร่วมมือในลักษณะโครงข่ายการท่องเท่ียว กับประเทศใน
กลุ่ม GMS 
3) พัฒนามาตรฐานการบริการและบุคลากรการท่องเท่ียว โดยให้ชุชนมีส่วนร่วม ตลอดจน 
ประชาสัมพันธ์และการตลาดการท่องเท่ียว 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านแซว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วน 
                   ร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 
แนวทางการพัฒนา 

1) พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการจัดท าฐานข้อมูล 
ความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้ และพัฒนานวัตกรรม
ทรัพยากรชีวภาพ 
2) รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและความสมดุลของระบบนิเวศน์ โดยการแก้ปัญหาการบุกรุก
ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ การปลูกป่า ปลูกหญ้าแฝก เพื่อฟื้นฟูพื้นท่ีต้นน้ าและป่าชุมชน การจัดท า 
Food Bank การจัดท าฝายต้นน้ าแบบผสมผสานและฝายกึ่งถาวร การป้องกันไฟป่ารวมท้ังการ
ส่งเสริมอาชีพในชุมชนในพื้นท่ีป่าตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยาย
โอกาส และความเปน็อยู่ท่ีดีอย่างยิ่ง 
3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้เทคโนโลยี GIS  
ในการจัดท าฐานข้อมูลและน าไปใช้ 
4) สร้างภาคีและส่งเสริมชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยการปลูก
จิตส านึกและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมทุกระดับ ตลอดจนการสร้างความรู้ ความเข้าใจและบูรณา
การหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการภัยธรรมชาติและสาธารณภัย เพื่อลดความสูญเสียให้
น้อยลง 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านแซว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2562) 

 
 

 
 

พันธกิจ(Mission) 
1. สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน  การท่องเท่ียว การเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูป เพื่อ

สร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นท่ี โดยสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานการผลิตได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริหาร
จัดการแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร การพัฒนาท่ีดินให้มีประสิทธิภาพ  ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. จรรโลงวัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะ ทุนทางสังคมของล้านนา  การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ การจัดการศึกษาและสาธารณสุขแบบบูรณาการ 

3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
4. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นท่ีปกติและชายแดน ป้องกันและปราบปราม 

ปัญหา ยาเสพติด และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน 
5. ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ  เพื่อการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 

 

เป้าประสงค์ (Goal) 
1. เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน การท่องเท่ียวและ Logistics เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มประเทศ  
GMS และกลุ่มประเทศอาเซียน +6  
2.  เพิ่มรายได้จากการส่งออกสินค้าการเกษตร , OTOP, SMEs  ไปยังประเทศ GMS และกลุ่มประเทศ 
อาเซียน +6 และประเทศอื่นๆ 
3.  เพื่อน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางหลักในการสร้างภูมิคุ้มกันในการสร้างคน สังคม ท่ี
มีคุณภาพและความมั่นคงของชาติ 
4.  เพื่อด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืนใหม่ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิสัยทศัน์จังหวดัเชียงราย(Vision) 
“เชียงรายเมืองแหง่ความสุข สะอาด ปลอดภยั น่ายล” 

 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชยีงราย (พ.ศ.2561 - 2565) 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านแซว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2562) 

 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และ  
            บริการโลจิสติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

ยุทธศาสตร์ที่  2   การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ มาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับ 
                       ส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิงนเิวศ 
                      และเชิงสุขภาพ       
ยุทธศาสตร์ที่  4   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์ที่  5   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  6   การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 
 

 
 
 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และระบบโครงสร้างพื้นฐาน
อื่นๆ  ที่จ าเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

แนวทางการพัฒนา 
1. การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง  ทางระบายน้ า  สะพาน ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม ท่ีจอดรถ   

ตลอดจนการจัดท าป้ายเส้นทางสองภาษาให้มีความชัดเจนเพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจร  และการรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

2. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็นในเขตองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. พัฒนางานด้านการผังเมือง  งานวิศวกรรมจราจร  และงานควบคุมอาคาร  
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัดเชียงราย 

วิสัยทศัน์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่จงัหวัดเชียงราย 

“ร่วมประสาน  มุ่งบริการ  ยึดหลักธรรมาภิบาล   

ท างานแบบมีส่วนร่วม  ประชาชนเป็นสุข” 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย   
ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา 

           1. ส่งเสริมแนวทางการพัฒนาตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ในการด าเนิน
ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  เกษตรอินทรีย์  เพื่อให้ประชาชนได้พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน 
           2. การพัฒนาระบบชลประทานหรือการพัฒนาแหล่งน้ าและระบบบริหารจัดการน้ าเพื่อสนับสนุน
ผลผลิตทางด้านการเกษตร  การปลูกพืชเศรษฐกิจ  การขยายพันธุ์พืช  และพันธุ์สัตว์ที่ขาดแคลน 
           3. ส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน  กลุ่มแรงงานนอกระบบ  กลุ่มผู้ไม่มีงานท า  
กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการท้ังในภาคเกษตรกรรม  ภาคอุตสาหกรรมและหัตถกรรม  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  กลุ่มผู้ผลิต
สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)  ต้ังแต่การผลิตจนถึงการตลาด 
           4. การส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้เกษตรกรในพื้นท่ีด้านการผลิต  การแปรรูป  การจ าหน่า ยและ
การตลาด 
           5. พัฒนาการแหล่งท่องเท่ียวให้เป็นระบบและมีคุณภาพและจัดหาแหล่งท่องเท่ียวใหม่ตามศักยภาพ
ของพื้นท่ีให้เป็นโครงข่ายความร่วมมือกับจังหวัดและประเทศ  ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดล้อม  วิถีชีวิต  ศาสนา  วัฒนธรรม  และประเพณีท้องถิ่น 
           6. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียวทุกภาคส่วนให้มีความรู้  ความเข้าใจในด้านการให้บริการด้าน
ภาษาเพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานและความประทับใจแก่นักท่องเท่ียว 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาท้ังในระบบ  นอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
 3. พัฒนาองค์ความรู้บุคลากรทางการศึกษาผู้สอนภาษาต่างประเทศและความรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อน
บ้านพร้อมได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 4. สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม  รวมกับสถาบันทางศาสนา  รวมท้ังส่งเสริมการศึกษาท่ีค านึงถึงภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นปัญญาท้องถิ่น  วัฒนธรรมทางด้านภาษา  และการแต่งกายล้านนา 
 5. พัฒนาส่ือการเรียนการสอน  และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้อย่าง
กว้างขวางและท่ัวถึง 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
          แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  การ
รักษาพยาบาล  การแพทย์ทางเลือก  การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อให้มีคุณภาพครอบคลุมโดยการมีส่วนร่วมทุก
ภาคีเครือข่าย 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการศาสนา  การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมล้านนา  จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
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 3. ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม  การสังคมสงเคราะห์  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  
สตรี  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาส 
 4. สนับสนุนท่ีพักอาศัยแก่ผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ยากจน  ให้มีท่ีอยู่อาศัยท่ีดี  คงทน  ถาวร  และมี
สภาพแวดล้อมท่ีดี 
 5. ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น  ตลอดจนการให้ความส าคัญกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
ได้รับอาหารเสริมและอาหารกลางวันอย่างครบถ้วนและเป็นธรรม 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน  งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย  งานด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  ตลอดจนการให้
ความส าคัญกับระบบเตือนภัยท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในท้องถิ่น 
 7. ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ  ปัญหาอาชญากรรม  
และการค้ามนุษย์ภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ 

8. ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ  การสร้างสวนสาธารณะ  สวนสุขภาพ  และสถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
          แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมการจัดการส่ิงแวดล้อม  ขยะมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูล  น้ าเสียในชุมชน  มลพิษทาง 
อากาศ  ตลอดจนการรักษาความสะอาด  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและท้องถิ่น 

2. เสริมสร้างความร่วมมือและสร้างจิตส านึกให้กับประชาชนในการด าเนินการอนุรักษ์การ 
คุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาป่าไม้  น้ า  ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ  ให้เกิดประโยชน์และเกิดผลส าเร็จอย่าง
ยั่งยืนและตามแนวทางพระราชด าริ 

3. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรแห่งการ 
เรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ตลอดจนการใช้พลังงานทดแทน  เพื่อลดผลกระทบจากภาวะโลก
ร้อน 

4. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าฝายต้นน้ า(Check  Dam)  เพื่อชะลอการไหลของน้ าและ 
ตะกอน  เสริมความสมบูรณ์ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
          แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  สิทธิเสรีภาพของประชาชน  และการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 2. เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชนและท้องถิ่น  บนพื้นฐานของความถูกต้อง  ยุติธรรม
และการยอมรับของทุกภาคส่วน 
 3. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการคลัง  วิธีการ
งบประมาณ  การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  ทันสมัยและประชาชนมีส่วนร่วม  ท้ังนี้เพื่อการแก้ไข
ปัญหาของประชาชนและการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ 
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 4. พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี  ตลอดจนการพัฒนาระบบจัดหารายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษาความปลอดภัย  แก้ไขปัญหาจราจร   
การลดอุบัติเหตุ  การบริหารจัดการ 

6. พัฒนาและบริหารภารกิจถ่ายโอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
7. เสริมสร้างระบบด้านการประสานเครือข่ายในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง  เพื่อให้เกิดความ 

ร่วมมือและการบูรณาการร่วมกัน 
 

๗.  แผนชุมชน  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ท่ี มท ๐๘๙๑.๔/ว ๘๕๖  ลงวันท่ี  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๓  เรื่อง  การสนับสนุนการขับเคล่ือนแผนชุมชนสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ  ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ทุกหมู่บ้าน  ชุมชน  มี
การจัดท าแผนชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน  ส าหรับเป็นรากฐานและแนวทางการพัฒนา  ภายใต้กระบวนการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด  เป็นการก าหนดอนาคตและกิจการพัฒนาของชุมชนท่ีเกิดขึ้นจากคนใน
ชุมชนในแต่ละด้าน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรม
และด้านอื่นๆ  ซึ่งจะมีอยู่  ๓  แบบ  ดังนี้  
 ๑)  แผนท าเอง   
 ๒)  แผนขอความร่วมมือ   

๓)  แผนขอรับเงินสนับสนุน 
โดยน าปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนท่ีเกินศักยภาพของชุมชนท่ีจะด าเนินการเองได้พิจารณาบรรจุไว้ใน

แผนพัฒนา  แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล  ให้เสนอปัญหา  ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอ านาจหน้าท่ี  แผนชุมชน
จะต้องมีอย่างน้อย  ๕๐%  ของโครงการหรือแผนท้ังหมดและจะต้องมีการปรับปรุงแผนชุมชนอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง  
โครงการกิจกรรม  ปัญหาท่ีชุมชนท่ีเกินศักยภาพมีหลายด้านดังนี้    

๑)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เช่น  รางระบายน้ า  ไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒)  ด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ  เช่นการขุดลอกคู่คลอง  จัดหารเหล่องน้ าเพื่อการเกษตร 
๓)  ด้านการเกษตร  เช่น  การอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร  อาชีพต่างๆ   
๔)  ด้านเศรษฐกิจการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียวและกีฬา  เช่น ส่งเสริมกิจกรรมให้มีการ

ท่องเท่ียว  การจัดท าการแข่งขันกีฬา 
๕)  ด้านสังคม/คุณภาพชีวิต  เช่น ในชุมชนมีแหล่งมั่วสุม  ปัญหายาเสพติด 
๖)  ด้านการเมือง เช่น  คนในชุมชนขาดการมีส่วนร่วมกลุ่มองค์กร ยังไม่แข็งแรงพอ 
๗)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
๘)  ด้านการศึกษา เช่น  ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ าไม่มีความรู้เพียงพอ 

 ๙)  ด้านสุขภาพชุมชน  เช่น ประชาชนส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวาน  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ 
 ๑๐) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  เช่น  ปัญหาฝุ่นละออง  กล่ินเหม็น  
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๑๑) ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑๒)  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เช่น  ติดต้ังกล้องวงจรปิด  การติดต้ัง

สัญญาณไฟกระพริบ  ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ  การจัดฝึกอบรม อปพร. 
   

๘.  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ  หนั งสือจังหวัด
นครราชสีมา  ด่วนท่ีสุด ท่ี นม ๐๐๒๓.๓๔/ว ๐๘๓๒  ลงวันท่ี ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  เรื่อง  การส ารวจข้อมูลเพื่อ
จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญ
กับการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นโดยเฉพาะด้านการเกษตรและแหล่งน้ า โดยให้ความส าคัญกับข้อมูลดาร
เกษตร  เช่น ประเภทพืชท่ีปลูก  ต้นทุน/หน่วย ผลผลิต/หน่วย ราคาขาย/หน่วย เป็นต้น  ข้อมูลด้านแหล่งน้ า  เช่น 
ปริมาณน้ าฝน  แหล่งน้ าธรรมชาติ  แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น  เป็นต้น  โดยจัดท ายุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนา
เพื่อประกอบการสนับสนุน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น  โดยได้เน้นให้ท้องถิ่นแก้ไขปัญหา
ให้กับชุมชนเกี่ยวกับด้านการเกษตรและแหล่งน้ า  โดยให้จัดท าเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  เทศบาลจึงต้อง
ประชาคมท้องถิ่นในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  เพื่อให้ชุมชนได้เสนอโครงการด้านเกษตรและแหล่ง
น้ าเพื่อเทศบาลจะได้น าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีต่อไป โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้ร่วมกับสมาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  สมาคมองค์การบริหารส่วน
ต าบลแห่งประเทศไทย  ด าเนินการจัดท าแบบส ารวจข้อมูลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อมูลปัญหาความต้องการพื้นฐาน
ของประชาชน รวมท้ังข้อมูลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ท้ังนี้ให้ท้องถิ่นอ าเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส ารวจข้อมูลให้ครบในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งข้อมูลท่ีต้องส ารวจมีดังนี้  
 ส่วนท่ี ๑ :  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านชุมชน 
 ส่วนท่ี ๒ :  ข้อมูลด้านการเกษตร 
 ส่วนท่ี ๓ :  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 ส่วนท่ี ๔ : ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
 ส่วนท่ี ๕ : ความต้องการในการท าเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการท่ีหมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ 

(๑) ด้านเกษตร 
(๒) ด้านแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
(๓) ด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
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2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 

โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปะจ าปี พ.ศ. 2562 
จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการเสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ในระหว่างด าเนินการ (กันงบ) 

จ านวนโครงการ 
ท่ีไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวน       เบิกจ่าย  ร้อยละ 
  ของ
โครงการ 

 ร้อยละ 
ของการ   
เบิกจ่าย 

จ านวน   เบิกจ่าย 
 (กันงบไว้) 

  ร้อยละ 
   ของ 
 โครงการ 

   ร้อยละ 
  ของการ   
  เบิกจ่าย 

จ านวน   ยังไม่ได้  
  เบิกจ่าย 

  ร้อยละ 
   ของ       
 โครงการ 

  ร้อยละ 
 ของการ   
 เบิกจ่าย 

1. ยุทธศาสตร์ ท่ี 1  
การพัฒนาด้านการศึกษา 
 

   35   9,305,676.44  98.74  88.46      2     200,000    5.13     1.90      2   243,000    5.13     2.31 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน 
คุณภาพชีวิต 
 

   37 15,784,246.94  66.07  90.91      -         -       -         -     19     535,000     33.93    3.08 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้านอนุรักษ ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 
 

    4     168,400.00  66.67  40.10      -         -      -         -      2    35,000    33.33    15.91 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้านการท่อง 
เท่ียว เศรษฐกิจ พาณิชย์ 
การเกษตรและอุตสาห- 
กรรม 
 
 

    2       55,510.00   40.00 
 

 43.71      -         -      -         -      3    30,000    60.00    23.62 
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ยุทธศาสตร์ 

โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปะจ าปี พ.ศ. 2562 
จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการเสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ในระหว่างด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวน       เบกิจ่าย  ร้อยละ 
  ของ
โครงการ 

 ร้อยละ 
ของการ   
เบิกจ่าย 

 จ านวน    เบิกจ่าย    ร้อยละ 
    ของ      
 โครงการ 

  ร้อยละ 
 ของการ   
 เบิกจ่าย 

จ านวน   ยังไม่ได้  
  เบิกจ่าย 

 ร้อยละ  
  ของ 
โครงการ 

  ร้อยละ 
 ของการ   
 เบิกจ่าย 

5. ยุทธศาสตร์ ท่ี 5  
การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
พ้ืนฐาน 
 

  16  2,637,615.81  66.67  50.49     8  1,892,200   33.33   36.22      - -      -       - 

6. ยุทธศาสตร์ ท่ี 6  
การพัฒนาด้านการเมือง 
และการบริหาร 
 

   3    320,870.00  30.00  20.05     -         -       -       -      7 1,170,000  70.00    73.13 
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 2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

        คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาเมืองกะทู้  ได้ก าหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองกะทู้ โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย
และคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันท่ี ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว 6247  ลงวันท่ี  3  พฤศจิกายน  
๒๕60  เรื่อง  แนวทางการด าเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว 2931 ลงวันท่ี  15  พฤษภาคม   
๒๕62  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

  คู่มือเอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตร “โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ภายใต้การวิเคราะห์โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นการจัดท า/ทบทวน การแก้ไข การเปล่ียนแปลง การ
เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565” (โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) 

 

คณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
         1.๑  กรอบเวลา (time & timeframe)  ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง 

(adequacy)  ความก้าวหน้า  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล(effectiveness)  
ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ 
(process evaluation)  มีรายละเอียดดังนี้ 

(1) กรอบเวลา (time & timeframe) การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาก าหนด 
เอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่  และเป็นห้วงเวลาท่ีด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความ 
ล่าช้าเกดิขึ้นหรือไม่    

(2) ความสอดคล้อง (relevance) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  
ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพั ฒนากลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
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แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่ง
น้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมท้ังปัญหา  
ความต้องการของประชาคมและชุมชน 

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
          การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการท่ีมีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าท่ีของท้องถิ่น  โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น   

(๔)  ความก้าวหน้า  (Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
  4.1 ด้านการจัดการศึกษา  
                พัฒนาด้านการจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาและขยายการจัดการศึกษาใน

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานให้มีคุณภาพคู่คุณธรรม 
4.2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม 

                 โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี อยู่ดีมีสุข มีสุขอนามัยท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ การ
บริหารจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้มีพื้นท่ีสีเขียว สภาพแวดล้อม
สวยงาม สะอาด ปลอดมลพิษ พร้อมท้ังส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

4.3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
                 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยการสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขต

เทศบาลเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการท่องเท่ียว สังคม และพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่  โดย
จัดให้มีส่ิงอ านวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน 

4.4 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
                โดยการสร้างความเช่ือมั่นในการรักษาความสงบเรียบร้อย และการรักษาความปลอดภัย 

มุ่งเน้นให้เป็นเมืองน่าอยู่น่าอาศัย รวมทั้งมีระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีมีประสิทธิภาพ 
4.5 ด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม 

                โดยการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนให้ประชาชนมีงานท า มีการกระจาย
รายได้อย่างท่ัวถึง มีการส่งเสริมการท่องเท่ียว พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ รวมท้ังให้มีการอนุรักษ์จารีต
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม อันเป็นอัตลักษณ์ของเมืองกะทู้ให้โดดเด่นคงอยู่ พร้อมท้ังอนุรักษ์โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ท านุบ ารุงศาสนา สร้างพิพิธภัณฑ์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดคุณค่า 

4.6 ด้านการเมืองการบริหาร 
                พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร โดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารส่ังการ มุ่งเน้นให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ สร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือส่วนราชการอื่น รวมทั้งพัฒนาและสร้างขวัญก าลังใจให้แก่เจ้าหน้าท่ี 

 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
          ติดตามและประเมินโครงการท่ีด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  

มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหา
ของชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ 
ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่ 
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(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
          ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข

หรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(๗)  ผลลพัธแ์ละผลผลิต (outcome and output)   
          ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนา

จังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ        
(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
          เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  โดยพิจารณาถึง

ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  ส่ิงแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามี
ผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการ
เหมาะสม ถูกต้องหรือไม่  

(9) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถ่ิน 
          คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ท้องถิ่น  ในระดับชุมชนและท้ังในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมท้ังต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขต
เทศบาลนั้นมีหมู่บ้านท่ีบางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่ง
กันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมท่ีเป็นท้ังระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายนอกและภายใน  ดังนี้  

9.1  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

ภายนอก  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลกระทบ
ต่อท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  ส่ิงแวดล้อม  วิเคราะห์เพื่อให้เกิด
การบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การ
วิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

 

9.2  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
            เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 

ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเล่ียงอุปสรรคท่ี
อาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถ
ท าได้หลายแนวทาง  เช่น  การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การ
วิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  
ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   

คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ี
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 
– เดือนกันยายน 2562) 
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     2.4 ก าหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล   
       เครื่องมือ  อุปกรณ์  ส่ิงท่ีใช้เป็นส่ือส าหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวม

ข้อมูลแผนพัฒนาท่ีได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณ  
และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ท่ีได้รับจาก
แผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนา
เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบ
รายงาน  เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์ โดยรูปแบบต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น   

          เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็น
การตรวจดูเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ท่ีเป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น  โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการด าเนินการ  เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการด าเนินโครงการ  ทรัพย์สิน
ต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  กลุ่ม
ผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามท่ีต้ังไว้หรือไม่ โดยการ
เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  
 

2.4.1 วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

                 ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถาม
ข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
                 โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  แผนการ

ด าเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการ
ด าเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพื้นท่ีตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

 

2.4.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
          ส่ิงท่ีจะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือท่ีใช้ในการด าเนินการ 

ติดตามประเมินผลตามท่ีกล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณา
เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  ดังนี้   

 

2.4.3  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
          ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ

โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
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2.4.4 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
๑)  ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดส าคัญท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ท้ังวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอน 

การปฏิบัติ  ทรัพยากรท่ีต้องใช้ ช่วงเวลาท่ีจะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการ
น าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

     ๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปล่ียนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปล่ียนแปลง
มากน้อยแค่ไหน  การเปล่ียนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์
บางส่วน การเปล่ียนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปล่ียนแปลงหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติ 
เป็นต้น 

     ๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมท่ีใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าว 
เกิดจากสาเหตุอะไร  เพื่อน ามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อ
การน าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

      ๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างท่ีมีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เมื่อทราบข้อมูลท้ังหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของ
แผนงานให้มีความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

      ๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานท่ีน าไปปฏิบั ติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  
อะไรบ้าง และจุดอ่อนท่ีพบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน
แล้ว ผลการวิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

      ๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของ
การน านโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การน าโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลส าเร็จ  และส่วนท่ีสอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อท าการประเมินผลโครงการ  ท้ัง
ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      

      ๘)  การประเมินจะช้ีให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และ
ปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง      

      ๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดท่ีน าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะ 
ขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณี ท่ีมีโครงการท่ีมี
ลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของ
สาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการท่ีไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทน
น้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย    
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแซว 
1. นายเกาว่า      แซ่ลี   สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 
2. นายเลาอู      แซ่ฟุ้ง  สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 
3. นางแสงเดือน      แซ่ผ่าน  สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 
4. นายอานนท์        จับใจนาย  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  กรรมการ 
5. นางสาวศิรินทิพย์  กลทิพย์กมล  ผู้แทนประชาคมเมือง  กรรมการ 
6. นายวินัย       มูลจ้อย  ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง กรรมการ 
    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านแซว 
7. นางสาวจิราวรรธ   โสดา  ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง กรรมการ 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี  
8. นางสาวพีรพรรณ   วังมณี  นักวิชาการเงินและบัญชี  กรรมการ 
9. นายชวลิตร์          จันทะรส  ผู้อ านวยการกองช่าง  กรรมการ 
10.นายพิทักษ์        ไอสาม  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
11. นายสมฤทธิ์        สุตะวงค์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
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 2.5 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ล าดับ โครงการ งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

 ด าเนินการจริง 
      (บาท) 

ตามแผนพัฒนา 
 

 ด าเนินการจริง 
 

  1  โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา    21,000.00     21,000.00      100.00 100.00 
2 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา     70,000.00     65,815.00  100.00 94.02 
3 โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา   100,000.00      32,996.00  100.00 33.00 
4 โครงการอาหารกลางวัน รร.ทต.บ้านแซว   640,000.00  632,000.00  100.00 98.75 
5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา     20,000.00      20,000.00  100.00 100.00 
6 ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา อินเตอร์เน็ต Wifi       7,200.00       7,200.00  100.00 100.00 
7 ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา อินเตอร์เน็ต ADSL       9,600.00     9,600.00  100.00 100.00 
8 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องสมุด   100,000.00  100,000.00  100.00 100.00 
9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน รร.     50,000.00     50,000.00  100.00 100.00 

10 ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับเด็กยากจน     76,000.00      75,500.00  100.00 99.34 
11 ค่าใช้จ่ายการศึกษาพื้นฐาน (เงินรายหัว)   355,000.00    354,800.00  100.00 99.94 
12 ค่าหนังสือเรียน    96,769.00      96,735.00  100.00 99.96 
13 ค่าอุปกรณ์การเรียน     51,000.00      50,750.00  100.00 99.51 
14 ค่าเครื่องแบบนักเรียน     56,200.00     56,168.00  100.00 99.94 
15 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน     73,800.00      73,262.00  100.00 99.27 
16 ค่าส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา     50,000.00      50,000.00  100.00 100.00 
17 อาหารเสริม (นม) รร.ทต./ รร.สพฐ 2,128,896.00  1,969,443.54  100.00 92.51 
18 โครงการจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า      7,500.00        6,300.00  100.00 84.00 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านแซว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2562) 

ล าดบั โครงการ งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
 ด าเนินการจริง 
      (บาท) 

ตามแผนพัฒนา 
(%) 

 ด าเนินการจริง 
       (%) 

  19 โครงการจัดซื้อพัดลมโคจรติดผนัง     40,000.00  31,900.00      100.00 79.75 
  20 โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด      90,000.00      88,000.00  100.00 97.78 
21 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ   183,200.00    183,200.00  100.00 100.00 
22 โครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร   120,000.00      98,500.00  100.00 82.08 
23 โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก       5,500.00        4,800.00  100.00 87.27 
24 โครงการจัดซื้อถังบรรจุน้ าอุปโภค-บริโภค       6,500.00        6,200.00  100.00 95.38 
25 โครงการจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี     39,300.00      29,970.00  100.00 76.26 
26 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์     16,000.00      15,990.00  100.00 99.94 
27 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก       4,300.00        4,300.00  100.00 100.00 
28 เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน รร.สพฐ. 3,800,000.00  3,499,280.00  100.00 92.09 
29 ค่าอาหารกลางวัน ศพด.    931,000.00    713,300.00  100.00 76.62 
30 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศพด.    323,700.00    256,700.00  100.00 79.30 
31 ค่าหนังสือเรียน ศพด.     38,000.00      32,800.00  100.00 86.32 
32 ค่าอุปกรณ์การเรียน ศพด.      38,000.00      32,800.00  100.00 86.32 
33 ค่าเครื่องแบบนักเรียน ศพด.    57,000.00     49,200.00  100.00 86.32 
34 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ศพด.     81,700.00   70,520.00  100.00 86.32 
35 ค่าอาหารเสริม (นม) ศพด.   364,078.00   291,646.90  100.00 80.11 
36 โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติม ศพด. (กันงบ)    50,000.00  50,000.00 100.00 100.00 
37 โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ รร.ทต.บ้านแซว (กันงบ) 150,000.00  150,000.00 100.00 100.00 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านแซว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2562) 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
 ด าเนินการจริง 
      (บาท) 

ตามแผนพัฒนา 
(%) 

 ด าเนินการจริง 
       (%) 

 38 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู รร.ทต.    33,000.00  -     100.00 0.00 
39 ค่าใช้จ่ายการศึกษาพื้นฐาน (เงินรายหัวส่วนเพิ่ม)     50,000.00  - 100.00 0.00 
40 สมทบกองทุนประกันสังคม     450,000.00   366,658.00  100.00 81.48 
41 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 10,000,000.00  9,996,000.00  100.00 99.96 
42 เบ้ียยังชีพผู้พิการ   3,000,000.00  2,501,600.00  100.00 83.39 
43 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์     380,000.00    295,500.00  100.00 77.76 
44 เงินส ารองจ่าย     500,000.00   238,787.00  100.00 47.76 
45 โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์       19,990.00      12,710.00  100.00 63.58 
46 ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเงินส่งเสริมกิจการเทศบาล       50,000.00      46,808.94  100.00 93.62 
47 เงินสมทบระบบประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนที่ สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  280,000.00    280,000.00  100.00 100.00 
48 โครงการจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน ระดับ 1 - 2            790.00           790.00  100.00 100.00 
49 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน     188,000.00    184,000.00  100.00 97.87 
50 โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารต้ังพื้น         4,300.00        3,500.00  100.00 81.40 
51 โครงการจัดซื้อถังต้มน้ าไฟฟ้า       10,660.00      10,000.00  100.00 93.81 
52 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์         3,300.00        2,600.00  100.00 78.79 
53 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน       16,000.00      15,990.00  100.00 99.94 
54 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล       66,000.00      65,670.00  100.00 99.50 
55 โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์       18,900.00      15,290.00  100.00 80.90 
56 โครงการวันท้องถิ่นไทย         6,000.00        4,420.00  100.00 73.67 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านแซว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2562) 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
 ด าเนินการจริง 
      (บาท) 

ตามแผนพัฒนา 
(%) 

 ด าเนินการจริง 
       (%) 

 57 โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลต าบลบ้านแซว       20,000.00      11,000.00      100.00 55.00 
58 โครงการซ้อมแผนสาธารณภัย       20,000.00  - 100.00 0.00 
59 โครงการป้องกันแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน       50,000.00  - 100.00 0.00 
60 โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล       30,000.00      28,842.00  100.00 96.14 
61 โครงการครอบครัวคุณธรรมน าสังคมไทยเข้มแข็ง       30,000.00  - 100.00 0.00 
62 โครงการแบ่งปันน้ าใจมอบรอยยิ้มสู่ผู้ด้อยโอกาสฯ       10,000.00  - 100.00 0.00 
63 โครงการประสานความช่วยเหลือผู้พิการในชุมชน       10,000.00  - 100.00 0.00 
64 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ฯ       30,000.00  - 100.00 0.00 
65 โครงการเสริมสร้างภาวะผู้น าสตรีในยุคปัจจุบัน       20,000.00  - 100.00 0.00 
66 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการฯ       20,000.00  - 100.00 0.00 
67 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการช่วยเหลือคุ้มครองเด็กฯ       20,000.00  - 100.00 0.00 
68 โครงการคืนความสดใสสู่วัยชรา       30,000.00      29,755.00  100.00 99.18 
69 โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุต าบลบ้านแซว       80,000.00      41,100.00  100.00 51.38 
70 โครงการสนับสนุนการถ่านทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ       20,000.00      13,455.00  100.00 67.28 
71 โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาวัฒนธรรม       15,000.00      13,404.00  100.00 89.36 
72 โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง     250,000.00    243,350.00  100.00 97.34 
73 โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์     200,000.00    196,900.00  100.00 98.45 
74 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ                                                               50,000.00      49,400.00  100.00 98.80 
75 โครงการสืบสานวัฒนธรรมชนเผ่า     160,000.00    155,240.00  100.00 97.03 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านแซว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2562) 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
 ด าเนินการจริง 
      (บาท) 

ตามแผนพัฒนา 
(%) 

 ด าเนินการจริง 
       (%) 

 76 โครงการอนุสรณ์สถานสามผู้กล้า       80,000.00      79,967.00      100.00 99.96 
77 โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กสัมพันธ์       50,000.00      42,895.00  100.00 85.79 
78 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายและนันทนาการเช่ือมความสัมพันธ์ต้านยาเสพติด     250,000.00    248,870.00  100.00 99.55 
79 โครงการส่งเสริมกีฬานักเรียนกลุ่มเครือข่ายฯ       75,000.00      73,375.00  100.00 97.83 
80 โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน       30,000.00  - 100.00 0.00 
81 ส่งเสริมปรัชญาพอเพียง สถานศึกษาพอเพียง     100,000.00  - 100.00 0.00 
82 โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น       10,000.00  - 100.00 0.00 
83 โครงการส่งเสริมกีฬานักเรียนกลุ่ม รร.ทต.       50,000.00  - 100.00 0.00 
84 โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ       15,000.00        2,500.00  100.00 16.67 
85 โครงการควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อ       10,000.00  - 100.00 0.00 
86 โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า       50,000.00      46,620.00  100.00 93.24 
87 โครงการคุ้มครองผู้บริโภค       20,000.00        9,750.00  100.00 48.75 
88 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์         5,000.00  - 100.00 0.00 
89 โครงการส่งเสริมมหกรรมสุขภาพต าบลบ้านแซว       30,000.00      30,000.00  100.00 100.00 
90 อุดหนุนโครงการพระราชด าริคณะกรรมการหมู่บ้านฯ     300,000.00    300,000.00  100.00 100.00 
91 โครงการเงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์     127,500.00    127,500.00  100.00 100.00 
92 โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ       20,000.00  - 100.00 0.00 
93 โครงการแปรรูปอาหารจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น       30,000.00  - 100.00 0.00 
94 โครงการฝึกอบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าฯ       40,000.00  - 100.00 0.00 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านแซว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2562) 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
 ด าเนินการจริง 
      (บาท) 

ตามแผนพัฒนา 
(%) 

 ด าเนินการจริง 
       (%) 

 95 โครงการฝึกอบรมอาชีพเพิ่มรายได้มั่นคงฯ       30,000.00  -     100.00 0.00 
96 โครงการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน       40,000.00      29,100.00  100.00 72.75 
97 โครงการบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน         5,000.00  - 100.00 0.00 
98 โครงการตรวจเทสน้ าในชุมชน       30,000.00  - 100.00 0.00 
99 โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน ชนิด  ULV         85,000.00      85,000.00  100.00 100.00 

100 โครงการจัดซื้อเครื่องอัดขยะ        10,000.00        8,000.00  100.00 80.00 
101 โครงการตัดหญ้าสองข้างทางถนนและพื้นท่ีสาธารณะ       50,000.00      46,300.00  100.00 92.60 
102 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเท่ียว       50,000.00        8,510.00  100.00 17.02 
103 โครงการอบรมเกษตรอินทรีย์ส าหรับเกษตรกร       10,000.00  - 100.00 0.00 
104 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเกษตรกรตามแนวฯ       10,000.00  - 100.00 0.00 
105 โครงการอบรมอาชีพเกษตรทางเลือก       10,000.00  - 100.00 0.00 
106 โครงการ "รักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน"       47,000.00      47,000.00  100.00 100.00 
107 โครงการก่อสร้างรั้วตาข่ายโรงเรียนเทศบาล     200,000.00  199,000 100.00 99.50 
108 โครงการก่อสร้างลานกิจกรรมหน้าอาคารอนุบาล 200,000.00   183,500.00  100.00 75.33 
109 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ในโรงเรียน ทต. 150,000.00   113,000.00  100.00 75.33 
110 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1 บ้านทุ่ง หมู่ 2 79,000.00     73,500.00  100.00 93.04 
111 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 2-3 บ้านทุ่ง หมู่ 2 150,000.00   141,000.00  100.00 94.00 
112 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 9-8 บ้านทุ่ง      63,000.00 58,069.82 100.00 92.17 
113 โครงการซ่อมแซมถนนการเกษตร บ้านท่าขันทอง หมู่ 3 259,000.00  222,000.00 100.00 85.71 
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ล าดับ โครงการ งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
 ด าเนินการจริง 
      (บาท) 

ตามแผนพัฒนา 
(%) 

 ด าเนินการจริง 
       (%) 

114 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าฌาปนสถาน บ้านห้วยเด่ือ หมู่ 4 294,000.00 262,000.00     100.00 89.12 
116 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 7 บ้านป่าตึง หมู่ 5       73,000.00      58,500.00      100.00 80.14 
116 โครงการปรับพื้นท่ีถนนเล่ียงหมู่บ้าน บ้านป่าตึง หมู่ 5     166,000.00    165,000.00  100.00 99.40 
117 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 3 บ้านหว้ยกว๊าน หมู่ 9     168,000.00    144,000.00  100.00 85.71 
118 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ า คสล.(วังซาง) บ้านสันทรายกองงาม หมู่ 10     250,000.00    231,500.00  100.00 92.60 
119 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 3 บ้านแม่แอบ หมู่ 11     269,000.00    257,000.00  100.00 95.54 
120 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 3 บ้านห้วยกว๊าน หมู่ 9     267,000.00    227,000.00  100.00 85.02 
121 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ า คสล.(วังซาง) บ้านสันทรายกองงาม หมู่ 10     250,000.00    231,500.00  100.00 92.60 
122 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 3 บ้านแม่แอบ หมู่ 11     269,000.00    257,000.00  100.00 95.54 
123 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยทุ่งป่าถ่อน ระยะท่ี 1 บ้านแซวกลาง หมู่ 14     267,000.00    227,000.00  100.00 85.02 
124 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 3 บ้านหัวกว๊าน หมู่ 15     294,000.00    265,500.00  100.00 90.31 
125 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ่อขยะ จุดท่ี 1 บ้านห้วยเด่ือ หมู่ 4       50,000.00      32,500.00  100.00 65.00 
126 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายเขตไฟฟ้า 550,000.00 171,045.99 100.00 31.10 
127 โครงการก่อสร้างรางระบาย คสล.บ้านแซว หมู่ 1 (กันงบ) 284,200.00 284,200.00 100.00 100.00 
128 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนระหว่างหมู่บ้าน  (กันงบ) 500,000.00 500,000.00 100.00 100.00 
129 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยริมโขง บ้านสบกก หมู่ 7  (กันงบ) 294,000.00 294,000.00 100.00 100.00 
130 โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามรอบสระกักเก็บน้ า บ้านแม่แอบ หมู่ 11  (กันงบ) 50,000.00 50,000.00 100.00 100.00 
131 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยกลางบ้าน 1 บ้านห้วยข่อยหล่อย หมู่ 12 (กันงบ)  50,000  50,000 100.00 100.00 
132 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยกลางบ้าน 4 บ้านห้วยข่อยหล่อย หมู่ 12 (กันงบ)  40,000  40,000 100.00 100.00 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านแซว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ล าดับ โครงการ งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
 ด าเนินการจริง 
      (บาท) 

ตามแผนพัฒนา 
(%) 

 ด าเนินการจริง 
       (%) 

133 โครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกซอย 1บ้านห้วยน้ าเย็น หมู่ 13 (กันงบ)   274,000 274,000     100.00 100.00 
134 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าพื้นท่ีการเกษตรขัวปู่โย บ้านเกาะผาค า หมู่ 6 400,000 400,000 100.00 100.00 
135 โครงการอบรมคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อจ าท าแผนฯ       15,000.00  - 100.00 0.00 
136 โครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดท าเวทีประชาคมฯ       15,000.00  - 100.00 0.00 
137 โครงการจัดท าระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน       20,000.00  - 100.00 0.00 
138 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง คณะผู้บริหาร สมาชิกท้องถิ่น 850,000.00  - 100.00 0.00 
139 โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้นเพื่อประชาชน       10,000.00  - 100.00 0.00 
140 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิก พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง       10,000.00  - 100.00 0.00 
141 โครงการอบรมศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิก ผู้น าชุมชน     230,000.00    150,870.00  100.00 65.60 
142 โครงการอบรมศักยภาพ พนักงานเทศบาล ครูบุคลากรทางการศึกษา ครู ผดล. พนง.จ้าง ทต.     250,000.00  - 100.00 0.00 
143 เงินอุดหนุน อปท.ตามโครงการศูนย์ช่วยเหลือปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน       50,000.00      50,000.00  100.00 100.00 
144 เงินอุดหนุนท่ีว่าการอ าเภอเชียงแสน     150,000.00    120,000.00  100.00 80.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[51] 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านแซว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2562) 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
 ด าเนินการจริง 
      (บาท) 

ตามแผนพัฒนา 
(%) 

 ด าเนินการจริง 
       (%) 

145 โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์     18,900.00      15,290.00      100.00 80.90 
146 โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์       19,990.00  12,710.00  100.00 63.58 
147 โครงการจัดซื้อเกา้อีส้ านักงาน ระดับผู้บริหาร         6,600.00     6,550.00  100.00 99.24 
148 โครงการจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ 1 เครื่อง       2,500.00       2,100.00  100.00 84.00 
149 โครงการจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค ์        1,400.00        1,400.00  100.00 100.00 
150 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  (กันงบ)      17,000.00  17,000.00  100.00 100.00 
151 โครงการจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน ระดับ 1 - 2 790.00       790.00  100.00 100.00 
152 โครงการจัดซื้อโต๊ะท างาน ระดับ 1 - 2          2,200.00       1,900.00  100.00 86.36 
153 โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันชนิด ULV         85,000.00     85,000.00  100.00 100.00 
154 โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์        14,100.00  11,900.00  100.00 84.40 
155 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์        2,600.00      2,600.00  100.00 100.00 
156 โครงการจัดซื้อเครื่องอัดขยะ     10,000.00       8,000.00  100.00 80.00 
157 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง      60,000.00  58,000.00  100.00 96.67 
158 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 1 เครื่อง         4,300.00       3,990.00  100.00 92.79 
159 โครงการจัดซื้อกล้องส ารวจแบบอิเล็กทรอนิกส์  (กันงบ)     250,000.00  240,000.00  100.00 96.00 
160 โครงการจัดซื้อเทปวัดระยะ 50 เมตร       10,000.00  6,000.00  100.00 60.00 
161 โครงการจัดซื้อแท่นตัดไฟเบอร์ 14 นิ้ว 5,000.00      4,595.00  100.00 91.90 
162 โครงการจัดซื้อปั๊มน้ าอัตโนมัติ     12,000.00  8,680.00  100.00 72.33 
163 โครงการจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน ระดับ 1 - 3          9,000.00       5,750.00      100.00 63.89 
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ล าดับ โครงการ งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
 ด าเนินการจริง 
      (บาท) 

ตามแผนพัฒนา 
(%) 

 ด าเนินการจริง 
       (%) 

164 โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล (กันงบ)   1,025,000.00  1,025,000.00  100.00 100.00 
165 โครงการจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า         7,500.00  6,300.00  100.00 84.00 
166 โครงการจัดซื้อพัดลมโคจรติดผนัง 40,000.00     31,900.00  100.00 79.75 
167 โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด       90,000.00  88,000.00  100.00 97.78 
198 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 183,200.00   183,200.00  100.00 100.00 
169 โครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร     120,000.00      98,500.00  100.00 82.08 
170 โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก 5,500.00        4,800.00  100.00 87.27 
171 โครงการจัดซื้อถังบรรจุน้ าอุปโภค-บริโภค         6,500.00  6,200.00  100.00 95.38 
172 โครงการจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี      39,300.00     29,970.00  100.00 76.26 
173 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 16,000.00      15,990.00  100.00 99.94 
174 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก         4,300.00  4,300.00  100.00 100.00 

 รวม 37,801,563.00 32,695,934.19 100.00 86.49 
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********************************************************* 
 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแซว  ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  ส่ิงท่ีใช้เป็นส่ือส าหรับการติดตามและ
ประเมินผล  เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาท่ีได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูล
ดังกล่าวเป็นได้ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและ
ผลของประโยชน์ท่ีได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและ
ประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งช้ีของการ
ปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์ โดยรูปแบบ
ต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลต าบลบ้านแซว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ถึง กันยายน 
๒๕๖2)  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบการติดตามและประเมิลผลแบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 
(Performance  Indicators) ดังนี้   
 

๑.  ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
 เป็นเครื่องมือท่ีใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ  ซึ่งสามารถ
แสดงผลการวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ  เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน  ซึ่งสามารถ เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ 
ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน  ซึ่งตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน้ าเข้า ( Input) 
กระบวนการ (processes)  ผลผลิต (output)  และผลกระทบ (impact)  อันจะช่วยในการวิเคราะห์การ
ด าเนินงานท่ีเกิดขึ้น  ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการท างานต่อไปเงื่อนไขส าคัญของตัวแบบบ่งช้ีการ
ปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key stakeholders)  ในการก าหนดตัวบ่งช้ี เพราะจะเป็น
การสร้างความเข้าใจร่วมกัน  ตลอดจนการใช้ตัวบ่งช้ีเหล่านั้นในการด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป 
การใช้ตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงานจะเริ่มจาการก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความส าเร็จ
ตามตัวบ่งช้ีท่ีก าหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการก าหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (eariy warning system)  
เพื่อให้ทราบข้อผิดพลาดจากการด าเนินการท่ีเกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางท่ีได้วางไว้หรือไม่  หรืออาจมีการ
ประเมินแนวลึก (in – depth  evaluation)  เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลท่ีจ าเป็น    
 

๒.  ความส าคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
๒.๑  ท าให้ทราบไดว่าส่ิงท่ีไดด าเนินการไปนั้นมีความกาวหนามากนอยเพียงใด ส าเร็จหรือไม ส าเร็จ

เพราะเหตุใดประชาชนท่ีมาขอรับบริการพอใจหรือไม  
๒.๒  สามารถคาดการณลวงหนาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ตอไปในอนาคตผูท่ีควบคุมดูแลกิจกรรมเหล่า 

นั้นจะหาวิธีการแกไขปญหาท่ีจะเกิดขึ้นไดทันตอเหตุการณ หรือแมวาเหตุการณจะส้ินสุดแลวก็ตาม ผลการ
ประเมินตัวช้ีวัดท่ีไดจะเปนประโยชนในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคตเพื่อใหการปฏิบัติงานตอไป
ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ส่วนที่ 3 
  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคลอ้งแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
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๒.๓  เพื่อน าไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีขึ้น 
๒.๔  เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างานและใชเปนเกณฑพจิารณาในการ

จัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตางๆ โดยคาดหวังวาจะเปนเครื่องมือ
กระตุนใหขาราชการท างานอยางมีประสิทธิภาพและมีผลตอบแทนท่ีเปนธรรม  

 
๓.  วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

๓.๑  เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพัฒนา 
๓.๒  เพื่อให้ทราบถึงผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
๓.๓  เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการด าเนินโครงการ     
 

๔.  ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  
๔.๑  ก าหนดตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 
๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ี 
๔.๓  ด าเนินการประเมินตามตัวบง่ช้ี 
๔.๔  สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔.๑  การก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้ 
 (๑)  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61–๒๕๖5) และที่เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ - 2  ดังนี ้ 
               ตัวบ่งช้ีท่ี  ๑  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ (๕  คะแนน) 

ตัวบ่งช้ีท่ี  ๒  :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ (๕  คะแนน)     
 (๒)  แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)   

ตัวบ่งช้ีท่ี  ๓  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (๕  คะแนน) 

ตัวบ่งช้ีท่ี  ๔  :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (๕  คะแนน)    
(๓)  การน าแผนไปปฏิบัติ 

ตัวบ่งช้ีท่ี  ๕  :  การด าเนินโครงการ (๕  คะแนน) 

ตัวบ่งช้ีท่ี  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ (๕  คะแนน) 
 

ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตวับ่งช้ีการปฏบิัตงิาน 
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๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้ 
คะแนน  ๓๐  คะแนน    =  ดีมาก 
คะแนน  ๒๕   ขึ้นไป  =  พอใช้ 
ต่ ากว่า  ๒๐     =   ต้องปรับปรุง 
 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑   :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

➢  มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)   ได้  ๕  คะแนน 
➢  มีการด าเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน     ได้  ๔  คะแนน 
➢  มีการด าเนินการ ๖ – ๗  ขั้นตอน   ได้  ๓  คะแนน 
➢  มีการด าเนินการไม่ถึง ๖  ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 
 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

ล าดับที่ การด าเนินการ มีการด าเนนิการ 
(ใส่เคร่ืองหมาย ✓) 

๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบ
ปัญหา  ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับ
สภาพพื้นท่ี เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และ
ข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  

✓ 

๒ คณะกรรมการมีการก าหนดแนวทางการพัฒนา   ✓ 
๓ คณะกรรมการได้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ 

และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

✓ 

๔ มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ✓ 
๕ มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมท้องถิ่น ✓ 
๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนท่ีเกินศักยภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์ ✓ 
๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ ✓ 
๘ มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์ ✓ 
๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ ✓ 

๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ทันภายในเดือน
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘   

✓ 

มีการด าเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   
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ตัวบ่งชี้ที่  ๒   :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

➢  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐  คะแนน    ได้  ๕  คะแนน 
➢  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙  คะแนน  ได้  ๔  คะแนน 
➢  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙  คะแนน  ได้  ๓  คะแนน 
➢  ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า  ๘๐   คะแนน  ไม่ได้คะแนน 

 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒   :  คุณภาพแผนยุทธศาตร์ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
แผนยุทธศาตร์การพัฒนา 
(พ.ศ. ๒๕๕1 – ๒๕๖5) 

การประเมินคุณภาพ 
ของแผน 

๑๐๐  คะแนน ๕ 

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ของเทศบาลต าบลบ้านแซว 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ 
คะแนนเต็ม 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและขอ้มูลพืน้ฐานของเทศบาลต าบลบ้านแซว ๒๐ 20 100.00 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศกัยภาพ ๒๐ 20 100.00 
๓.  ยุทธศาสตรป์ระกอบด้วย ๖0 58 96.67 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (๑๐) (๑๐) 100.00 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด (๑๐) (9) 90.00 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) (9) 90.00 
     ๓.๔  วิสัยทัศน์ (๕) (๕) 100.00 
     ๓.๕  กลยุทธ์ (๕) (๕) 100.00 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) (๕) 100.00 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) (๕) 100.00 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) (๕) 100.00 
     ๓.๙  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) (๕) 100.00 

รวมคะแนน ๑๐๐ 98 98.00 
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(1) ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบ้านแซว ในภาพรวมท้ัง 3 ประเด็นหลัก จาก
คะแนนเต็ม 100 คะแนน ท่ีได้ 80.50 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 98.00  
 

(2) พบว่าในประเด็นข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลบ้านแซว ได้แก่ 1) ข้อมูล
เกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกต้ัง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
จ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร 2) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา ฯลฯ 3) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ 
การบริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 4) การประชุมประชาคม
ท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น ท้ัง 4 ประเด็น จากคะแนนเต็ม 20 
คะแนน ได้คะแนนรวม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของคะแนนเต็ม  

 

(3) พบว่าประเด็นยุทธศาสตร์ จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน ได้คะแนน 98.00 คะแนน คิดเป็นร้อย
ละ 89.00 จ านวน 
 

จ านวนยุทธศาสตร์ที่ไม่สามารถด าเนินการได้ในการประเมินผล ได้แก่ 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา ยุทธศาสตร์นี้มีจ านวน 39 โครงการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ต้ังงบประมาณไว้ 35 โครงการ ยังไม่มีการด าเนินการจากโครงการท่ีต้ังไว้ จ านวน 15 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ  38.46 
 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร์นี้มีจ านวน 56 โครงการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ต้ังงบประมาณไว้ 41 โครงการ ยังไม่มีการด าเนินการจากโครงการท่ีต้ังไว้ จ านวน 18 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ  32.14 
 3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์นี้มี
จ านวน 8 โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้ังงบประมาณไว้ 6 โครงการ ยังไม่มีการด าเนินการจาก
โครงการท่ีต้ังไว้ จ านวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  25.00 

4. ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ การเกษตรและอุตสาหกรรม 
ยุทธศาสตร์นี้มีจ านวน 6 โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้ังงบประมาณไว้ 5 โครงการ ยังไม่มีการ
ด าเนินการจากโครงการท่ีต้ังไว้ จ านวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  50.00 

5. ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยุทธศาสตร์นี้มีจ านวน  87 โครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้ังงบประมาณไว้ในเทศฯและโครงการเงินสะสม จ านวน 87 โครงการ ยังไม่มีการ
ด าเนินการจากโครงการท่ีต้ังไว้ จ านวน 25 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  28.74 

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร ยุทธศาสตร์นี้มีจ านวน 14 โครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้ังงบประมาณไว้ จ านวน 10 โครงการ ยังไม่มีการด าเนินการจากโครงการท่ีต้ังไว้ 
จ านวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  50.00 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านแซว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2562) 

ตัวบ่งชี้ที่  ๓   :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

➢  มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)   ได้  ๕  คะแนน 
➢  มีการด าเนินการ ๘ – ๙  ขัน้ตอน     ได้  ๔  คะแนน 
➢  มีการด าเนินการ ๖ – ๗ ขั้นตอน   ได้  ๓  คะแนน 
➢  มีการด าเนินการไม่ถึง ๖  ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 

 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่  ๓ : ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสีป่ ี 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

ล าดับที่ การด าเนินการ มีการด าเนินการ 
(ใส่เคร่ืองหมาย ✓) 

๑ ก าหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ 
มกราคม ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่   

✓ 

๒ มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน ✓ 
๓ มีการก าหนดประเด็นหลักการพัฒนา  กรอบยุทธศาสตร์และแนว

ทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้ง
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย 

✓ 

๔ มีการทบทวนแผนพัฒนา ✓ 
๕ มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมท้องถิ่น ✓ 
๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนท่ีเกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา ✓ 
๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ ✓ 
๘ มีการด าเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่าง

แผนพัฒนา 
✓ 

๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา ✓ 
๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในเดือนพฤษภาคม  

พ.ศ. ๒๕61 
✓ 

มีการด าเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านแซว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2562) 

ตัวบ่งชี้ที่  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาสามปี  
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

➢  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐  คะแนน     ได้  ๕  คะแนน 
➢  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙  คะแนน  ได้  ๔  คะแนน 
➢  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙  คะแนน  ได้  ๓  คะแนน 
➢  ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า  ๘๐   คะแนน  ไม่ได้คะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาสี่ป ี

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๔   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

การติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนา
เพื่อความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ 

๙๘  คะแนน ๔ 

 
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ 
ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนน 

ที่ได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๙ 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ ๙ 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพฒันา  ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๓ จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  ๓ ๓ 
   ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง  ๕ ๕ 
   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเน่ืองกับระยะเวลาปี (๔ ป)ี  ๓ ๓ 
   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๔ ๔ 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕ 
   ๕.๘ มีงบประมาณท่ีผ่านมา ๔ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  ๓ ๓ 
   ๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๔ ปี ทุกโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๐ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ  ๔ ๔ 
   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ ๕ 
   ๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔ ๓ ๓ 

รวม ๑๐๐ ๙๘ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านแซว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2562) 

ตัวบ่งชี้ที ่ ๕  :  การด าเนินโครงการ  

เกณฑ์การประเมิน  :  การด าเนินโครงการ  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 
➢  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐    ได้  ๕  คะแนน 
➢  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐  ได้  ๔  คะแนน 
➢  ด าเนินการได้ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป  ได้  ๓  คะแนน 
➢  ด าเนินการได้ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐  ไม่ได้คะแนน 

     
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๐   . 

การด าเนินการ จ านวน
โครงการ 

ร้อยละ 
 

คะแนน 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔) ๑24 - - 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖4) 
เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี ๑  

76 - - 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖4) 
เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี ๒  

52 - - 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖2 

204 80.95 - 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

๑66 65.87 - 

การด าเนินงานจริง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหว่างเมษายน ๒๕๖๑ ถึง 
กันยายน ๒๕๖๑) 

168 82.35 ๔ 

 
หมายเหตุ  :  ค านวณร้อยละจากแผนพัฒนาสีป่ี (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2) 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านแซว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2562) 

         รายละเอียดโครงการที่ด าเนินการจริง ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง เดือนกันยายน  ๒๕๖2 
ล าดับ ชื่อโครงการ  งบประมาณ   งบประมาณ  

ท่ี    ที่ต้ังไว้   ที่ด าเนินการจริง  
1 โครงการอบรมศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิก ผู้น าชุมชน   230,000.00  150,870.00  
2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเท่ียว     50,000.00         8,510.00  
3 โครงการจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน ระดับ 1 - 2 790.00             790.00  
4 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  188,000.00  184,000.00  
5 โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารต้ังพื้น       4,300.00         3,500.00  
6 โครงการจัดซื้อถังต้มน้ าไฟฟ้า    10,660.00       10,000.00  
7 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์       3,300.00     2,600.00  
8 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน      16,000.00  15,990.00  
9 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล     660,000.00   65,670.00  

10 โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์      18,900.00  15,290.00  
11 โครงการวันท้องถิ่นไทย          6,000.00    4,420.00  
12 โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ทต.บ้านแซว    20,000.00       11,000.00  
13 เงินอุดหนุน อปท.ตามโครงการศูนย์ช่วยเหลือปฏิบัติการร่วม  50,000.00 50,000.00 
14 เงินอุดหนุนท่ีว่าการอ าเอเชียงแสน    150,000.00     120,000.00  
15 โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล     30,000.00  28,842.00  
16 โครงการคืนความสดใสสู่วัยชรา     30,000.00  29,755.00  
17 โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุต าบลบ้านแซว 80,000.00  41,100.00  
18 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน แก่เด็กและเยาวชน      20,000.00  13,455.00  
19 โครงการ "รักน้ า รักป่า รักแผ่นดิน"       47,000.00  46,950.00  
20 สมทบกองทุนประกันสังคม     450,000.00  366,658.00  
21 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 10,000,000.00  9,996,000.00  
22 เบ้ียยังชีพผู้พิการ  3,000,000.00  2,501,600.00  
23 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์     380,000.00  295,500.00  
24 เงินส ารองจ่าย    500,000.00  238,787.00  
25 โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์       19,990.00  12,710.00  
26 ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย      50,000.00  46,808.94  
27 เงินส่งเสริมกิจการเทศบาล    564,357.00  564,032.49  
28 เงินสมทบระบบประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ีฯ 280,000.00     280,000.00  
29 โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของกลุ่มพัฒนาสตรีฯ    310,000.00  306,600.00  
30 โครงการจัดซื้อเก้าอีส้ านักงาน ระดับผู้บริหาร  6,600.00 6,550.00  
31 โครงการจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ 1 เครื่อง 2,500.00 2,500.00 
32 โครงการจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค ์ 1,400.00 1,400.00 
33 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (กันงบ)       17,000.00       17,000.00  
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          รายละเอียดโครงการที่ด าเนินการจริง ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง เดือนกันยายน  ๒๕๖2 
ล าดับ ชื่อโครงการ  งบประมาณ   งบประมาณ  

ท่ี    ที่ต้ังไว้   ที่ด าเนินการจริง  
34 โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ       15,000.00          2,500.00  
35 โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า      50,000.00         46,620.00  
36 โครงการคุ้มครองผู้บริโภค       20,000.00           9,750.00  
37 โครงการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน       40,000.00         29,100.00  
38 โครงการมหกรรมสุขภาพ      30,000.00         30,000.00  
39 โครงการจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน ระดับ 1 - 2           790.00              750.00  
40 โครงการจัดซื้อโต๊ะท างาน ระดับ 1 - 2          2,200.00          1,900.00  
41 โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันชนิด ULV         85,000.00         85,000.00  
42 โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์   14,100.00        11,900.00  
43 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 2,600.00       2,600.00  
44 โครงการจัดซื้อเครื่องอัดขยะ        10,000.00  8,000.00  
45 โครงการเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์     127,500.00  127,500.00  
46 อุดหนุนกิจการท่ีเป็นปะโยชน์ 15 หมู่บ้าน 2 ชุมชน    300,000.00  300,000.00  
47 เงินสมทบระบบประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ีฯ 280,000.000 280,000.00 
48 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง      60,000.00        58,000.00  
49 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 1 เครื่อง         4,300.00          3,990.00  
50 โครงการจัดซื้อกล้องส ารวจแบบอิเล็กทรอนิกส์     250,000.00       240,000.00  
51 โครงการจัดซื้อเทปวัดระยะ 50 เมตร        10,000.00          6,000.00  
52 โครงการจัดซื้อแท่นตัดไฟเบอร ์14 นิ้ว          5,000.00          4,595.00  
53 โครงการจัดซื้อปั๊มน้ าอัตโนมัติ       12,000.00          8,680.00  
54 โครงการจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน ระดับ 1 - 3         9,000.00           5,750.00  
55 โครงการจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน ระดับ 7          3,000.00           2,000.00  
56 โครงการจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณฯ       50,000.00         49,000.00  
57 โครงการตัดหญ้าสองข้างทาง       50,000.00         46,300.00  
58 โครงการก่อสร้างรั้วตาข่ายโรงเรียนเทศบาล     200,000.00       199,000.00  
59 โครงการก่อสร้างลานกิจกรรมหน้าอาคารอนุบาล     200,000.00       183,500.00  
60 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ในโรงเรียน ทต.บ้านแซว     150,000.00       113,000.00  
61 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1 บ้านทุ่ง หมู่ 2       79,000.00        73,500.00  
62 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 2-3 บ้านทุ่ง หมู่ 2     150,000.00       141,000.00  
63 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 9-8 บ้านทุ่ง หมู่ 2 68,000.00 58,069.82 
64 โครงการซ่อมแซมถนนการเกษตร บ้านท่าขันทอง หมู่ 3 259,000.00 222,000.00 
65 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าฌาปนสถาน บ้านห้วยเด่ือ หมู่ 4 294,000.00     262,000.00  
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          รายละเอียดโครงการที่ด าเนินการจริง ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง เดือนกันยายน  ๒๕๖2 
ล าดับ ชื่อโครงการ  งบประมาณ   งบประมาณ  

ท่ี    ที่ต้ังไว้   ที่ด าเนินการจริง  
66 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 7 บ้านป่าตึง หมู่ 5       73,000.00  58,500.00  
67 โครงการปรับพื้นท่ีถนนเล่ียงหมู่บ้าน บ้านป่าตึง หมู่ 5   166,000.00  165,000.00  
68 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 3 บ้านห้วยกว๊าน หมู่ 9  168,000.00 144,000.00 
69 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ า คสล.(วังซาง) 250,000.00     231,500.00  
70 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 3 บ้านแม่แอบ หมู่ 11  269,000.00     257,000.00  
71 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยทุ่งป่าถ่อน ระยะท่ี 1 หมู่ 14  237,000.00  227,000.00 
72 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 3 บ้านหัวกว๊าน หมู่ 15 297,000.00 265,500.00 
73 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ่อขยะ จุดท่ี 1 หมู่ 4 50,000.00 32,500.00 
74 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายเขตไฟฟ้า 550,000.00 171,045.99 
75 โครงการก่อสร้างรางระบาย คสล.บ้านแซว หมู่ 1   284,200.00  284,200.00  
76 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนระหว่างหมู่บ้าน (กันงบ) 500,000.00 500,000.00 
77 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยริมโขง บ้านสบกก หมู่ 7 (กันงบ) 294,000.00 294,000.00 
78 โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามรอบสระกักเก็บ หมู่ 11 (กันงบ) 50,000.00 50,000.00 
79 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยกลางบ้าน 1 หมู่ 12 (กันงบ) 50,000.00 50,000.00 
80 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยกลางบ้าน 4 หมู่ 12 (กันงบ) 40,000.00 40,000.00 
81 โครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกซอย 1 หมู่ 13 (กันงบ) 274,000.00 274,000.00 
82 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าพ้ืนที่การเกษตรขัวปู่โย หมู่ 6 (กันงบ) 400,000.00 400,000.00 
83 โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล 1 คัน (กันงบ)  1,025,000.00 1,025,000.00 
84 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา (กันงบ) 25,000.00 25,000.00 
85 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา      21,000.00        21,000.00  
86 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา     70,000.00  65,815.00  
87 โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา    100,000.00  32,996.00  
88 โครงการอาหารกลางวัน รร.ทต.บ้านแซว   640,000.00  632,000.00  
89 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 20,000.00        20,000.00  
90 ค่าใช้จ่ายในการบรหิารสถานศึกษา อินเตอร์เน็ต wifi 7,200.00           7,200.00  
91 ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา อินเตอร์เน็ต ADSL 9,600.00 9,600.00 
92 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องสมุด 100,000.00     100,000.00  
93 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน รร.       50,000.00       50,000.00  
94 ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับเด็กยากจน       76,000.00  75,500.00  
95 ค่าใช้จ่ายการศึกษาพื้นฐาน (เงินรายหัว)    355,000.00  354,800.00  
96 ค่าหนังสือเรียน      96,769.00  96,735.00  
97 ค่าอุปกรณ์การเรียน      51,000.00     50,750.00  
98 ค่าเครื่องแบบนักเรียน    56,200.00        56,168.00  
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รายละเอียดโครงการที่ด าเนินการจริง ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง เดือนกันยายน  ๒๕๖2 
ล าดับ ชื่อโครงการ  งบประมาณ   งบประมาณ  

ท่ี    ที่ต้ังไว้   ที่ด าเนินการจริง  
99 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน       73,800.00  73,262.00  

100 ค่าส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา       50,000.00        50,000.00  
101 อาหารเสริม (นม) รร.ทต./ รร.สพฐ   2,128,896.00    1,969,443.54  
102 โครงการจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า         7,500.00  6,300.00  
103 โครงการจัดซื้อพัดลมโคจรติดผนัง      40,000.00       31,900.00  
104 โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด       90,000.00  88,000.00  
105 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ     183,200.00       183,200.00  
106 โครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร     120,000.00  98,500.00  
107 โครงการจัดซื้อตูเ้หล็ก          5,500.00           4,800.00  
108 โครงการจัดซื้อถังบรรจุน้ าอุปโภค-บริโภค        6,500.00          6,200.00  
109 โครงการจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี       39,300.00  29,970.00  
110 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์     16,000.00        15,990.00  
111 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก         4,300.00  4,300.00  
112 เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน รร.สพฐ.   3,800,000.00    3,499,280.00  
113 ค่าอาหารกลางวัน ศพด.     931,000.00  713,300.00  
114 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศพด.     323,700.00       256,700.00  
115 ค่าหนังสือเรียน ศพด.       38,000.00  32,800.00  
116 ค่าอุปกรณ์การเรียน ศพด.       38,000.00  32,800.00  
117 ค่าเครื่องแบบนักเรียน ศพด.      57,000.00  49,200.00  
118 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ศพด.       81,700.00  70,520.00  
119 ค่าอาหารเสริม (นม) ศพด.    364,078.00  291,646.90  
120 โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาวัฒนธรรม       15,000.00  13,404.00  
121 โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง     250,000.00  243,350.00  
122 โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์    200,000.00  196,900.00  
123 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ      50,000.00    49,400.00  
124 โครงการสืบสานวัฒนธรรมชนเผ่า    160,000.00  155,240.00  
125 โครงการอนุสรณ์สถานสามผู้กล้า 80,000.00       79,967.00  
126 โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กสัมพันธ์      50,000.00  42,895.00  
127 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายและนันทนาการเชื่อมความสัมพันธ์ฯ    250,000.00  248,870.00  
128 โครงการส่งเสริมกีฬานักเรียนกลุ่มเครือข่ายฯ      75,000.00  73,375.00  
129 โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติม ศพด. (กันงบ)      50,000.00      50,000.00  
130 โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ รร.ทต.(กันงบ)    150,000.00       150,000.00  

รวมเงินจ านวนเงินทั้งสิ้น 36,432,730.00  32,928,816.68 
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       รายละเอียดโครงการที่ด าเนินการจริง ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง เดือนกันยายน  ๒๕๖2 
โครงการโครงสร้างพื้นฐานเงินสะสม (กันงบ) 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ  งบประมาณ   งบประมาณ  
ท่ี    ที่ต้ังไว้   ที่ด าเนินการจริง  
1 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.ซอย 10 บ้านแซว หมู่ 1    150,000.00  150,000.00  
2 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.ซอย 11 บ้านแซว หมู่ 1     187,000.00  187,000.00  
3 โครงการก่อสร้างถงัเก็บน้ า คสล.พร้อมจัดซื้อท่อพีวีซี หมู่ 2     280,000.00  280,000.00  
4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบบ่อขยะ บ้านทุ่ง หมู่ 2         123,000.00  123,000.00  
5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมวางท่อ คสล.ซอย 5 หมู่ 2  40,000.00        40,000.00  
6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมวางท่อ คสล.ห้วยสวนเมี่ยง หมู่ 2      75,000.00        75,000.00  
7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกซอย 2 บ้านทุ่ง หมู่ 2 109,000.00      109,000.00  
8 โครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรฯ บ้านท่าขันทอง หมู่ 3      312,000.00  312,000.00  
9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 6 บ้านท่าขันทอง หมู่ 3  179,000.00  179,000.00 

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าฌาปนสถาน บ้านห้วยเด่ือ หมู่ที่ 4                   494,000.00  494,000.00  
11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตึง หมู่ที่ 5                 74,000.00  74,000.00 
12 โครงการจัดซื้อท่อพีวีซี ขนาด 2 น้ิว พร้อมอุปกรณ์ บ้านป่าตึง หมู่ 5      75,000.00  75,000.00  
13 โครงการขุดบ่อเก็บน้ า ข้างหอเจ้าบ้าน บ้านป่าตึง หมู่ 5 70,000.00       70,000.00  
14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 บ้านป่าตึง หมู่ 5  76,000.00        76,000.00  
15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยจ าไฮ บ้านป่าตึง หมู่ 5      88,000.00  88,000.00  
16 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร ข้างซอย 1 หมู่ 6   198,000.00   198,000.00  
17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าสู่พ้ืนทีก่ารเกษตร ซอยข้างวัด หมู่ที่ 6    188,000.00      188,000.00  
18 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ก่อสร้างถนน คสล.ซอยลงท่าน้ า หมู่ 6    115,000.00      115,000.00  
19 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ก่อสร้างถนน คสล.ซอยปางมอง หมู่ 7 200,000.00 200,000.00 
20 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เขา้สู่พื้นที่การเกษตรเส้นสะพานน้ าปง หมู่ 7  307,000.00  307,000.00 
21 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 6 (ไปหนองแสลบ) หมู่ 8 459,000.00 459,000.00 
22 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 บ้านห้วยกว๊าน หมู่ 9              75,000.00 75,000.00  
23 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.เข้าสู่พื้นท่ีการเกษตรห้วยปูแอ หมู่ 9    348,000.00  348,000.00  
24 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าสู่พื้นท่ีการเกษตรห้วยจะเอ้ หมู่ 9  73,000.00  73,000.00 
25 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าบ่อขยะ หมู่ 10    327,000.00  327,000.00  
26 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.ซอย 2 บ้านสันทรายกองงาม หมู่ 10       59,000.00   59,000.00  
27 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 6 – 8 หมู่ 10     108,000.00  108,000.00  
28 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางขึ้นป่าช้า (วังซาง) หมู่ 10    296,000.00      296,000.00  
29 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น บ้านแม่แอบ หมู่ท่ี 11   800,000.00       800,000.00  
30 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอาข่า จุดท่ี 1 หมู่ 12    260,000.00      260,000.00  
31 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอาข่า จุดท่ี 4 หมู่ 12    99,000.00     99,000.00  
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โครงการโครงสร้างพื้นฐานเงินสะสม (กันงบ) 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ  งบประมาณ   งบประมาณ  
ท่ี    ที่ต้ังไว้   ที่ด าเนินการจริง  

31 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอาข่า จุดท่ี 4 หมู่ 12    99,000.00     99,000.00  
32 โครงการจัดซื้อท่อพีวีซีพร้อมอุปกรณ์ บ้านห้วยข่อยหล่อย หมู่ 12   300,000.00   300,000.00  
33 โครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นท่ีการเกษตรห้วยกีป๋าน หมู่ 13      165,000.00   165,000.00  
34 โครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นท่ีการเกษตรแม่แอบน้อย หมู่ 13      165,000.00   165,000.00  
35 โครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นท่ีการเกษตรห้วยย้ าเย็น หมู่ 13      165,000.00   165,000.00  
36 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางขึ้นบ่อขยะ หมู่ 14              452,000.00      452,000.00  
37 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 (ไปป่าชุมชน) หมู่ 15     338,000.00  338,000.00  
38 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 ระยะที ่2 (อ่างเก็บน้ า) หมู่ 15    157,000.00   157,000.00  

รวมเงินจ านวนเงินทั้งสิ้น 7,986,000.00 7,986,000.00 
 

ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
เกณฑ์การประเมิน  :  ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

➢  ไม่มีผลกระทบ      ได้  ๕  คะแนน 
➢  มีผลกระทบ  ๑  โครงการ   ได้  ๔  คะแนน 
➢  มีผลกระทบ ๒ – ๓  โครงการ   ได้  ๓  คะแนน 
➢  มีผลกระทบมากกว่า ๓  โครงการ  ไม่ได้คะแนน 

  
ผลการติดตามประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

โครงการที่ด าเนินการ จ านวน
โครงการ 

ผลกระทบ  

โครงการท่ีด าเนินการ 
(ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง กันยายน 2562)   

168 ไม่มีผลกระทบ ๕ 

 

๔.๔  สรปุผลการประเมินตัวบ่งชี้ 
ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑ ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ๕ ๕ 
๒ คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ๕ ๕ 
๓ ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาส่ีปี ๕ ๕ 
๔ คุณภาพแผนพัฒนาสามปี ๕ ๔ 
๕ การด าเนินโครงการ ๕ ๔ 
๖ ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ ๕ ๕ 

รวมคะแนน ๓๐ ๒7 
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ชื่อโครงการ : .............................................................................................................................................. 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ช่ือ-สกุล .................................................ต าแหน่ง .............................................. 
 

สังกัด : ส านัก/กอง ................................................................................................................................... 
 
ค าอธิบาย  :  ให้ใสเ่คร่ืองหมาย ✓ ในช่องที่เลอืก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ไช่ ไม่ไช่ 

๑ เป็นโครงการท่ีประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ท่ีเกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการท่ีอยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาท่ีก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ............................................................... 
................................................................................................... 

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบตัวบ่งช้ีการปฏบิัติงานรายโครงการ 
(การตดิตามและประเมนิผลโครงการ  ประจ าปีงบงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) 
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1.2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐาน 
 
 
  

      2.1  สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลต าบลบ้านแซว เมื่อวันท่ี  20 ธันวาคม 2562 เป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเดน็พิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรปุสถานการณ์การพฒันา   10 9 9.00 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี ไปปฏิบัติใน       

เชิงปริมาณ  
10 9 9.00 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี ไปปฏิบัติใน       
เชิงคุณภาพ  

10 9 9.00 

4 แผนงานและยุทธศาสตรก์ารพฒันา   10 8  
5 โครงการพฒันา  ประกอบด้วย 60 57 57.00 
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 5  
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5  
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การต้ัง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 5  

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

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 4  

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

ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 5  

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 5  

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 5  
 5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
5 5  

 5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 5  
รวมคะแนน  100 92 92.00 

 
 

 

 

 

 

 

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
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 2.2  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการของเทศบาลต าบลบ้านแซวในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเดน็พิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของ
เทศบาลต าบลแม่เงิน (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่
มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 9 90.00 มีการวิเคราะห์ SWOT 
ครอบคลุม 

รวม 10 9 90.00  

   
2.3   การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
ล าดับ ประเดน็พิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพ่ือ
น ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวน
โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิต
น่ันเองว่าเป็นไปตามที่ต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่
จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ ได้ก าหนดไว้
เท่าไหร่ จ านวนที่ ไม่สามารถด าเนินการได้มี
จ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิท ธิภาพ  (Efficiency) ของการพัฒ นา
ท้องถ่ินตามอ านาจหน้าท่ีที่ได้ก าหนดไว้ 

10 
 

5 

9 
 

5 

90.00 
 

50.00 

 

2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิง่ที่กระทบ (Impact) 
โครงการที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ 
(Quantitative) 

5 4 40.00  

รวม 10 90 90.00  
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(รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2562) 

  2.4  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  
ล าดับ ประเดน็พิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไป

ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพ่ือวัดว่า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่น้ัน ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึง
พอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่าง 
ๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถ
ใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

10 
 

5 

9 
 

5 

90 
 

50 

 

3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) 
โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

5 4 40  

รวม 10 9 90.00  
 
 2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ล าดับ ประเดน็พิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ทีเ่กิดจากด้านต่าง ๆ มี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบล 
บ้านแซว ในมิติต่าง ๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการ
พัฒนาท้องถ่ินโดยใช้ SWOT Analysis/Demand  
(Demand Analysis) / Global Demand/Trend 
หรือหลักการบรูณาการ (Integration)  
กับเทศบาลต าบลบ้านแซวที่มีพ้ืนที่ติดต่อกนั 

10 
5 

8 
4 

80.00 
40.00 

 

4.2  วิ เคราะห์ แผนงาน งาน ที่ เกิ ดจากด้านต่าง ๆ ที่
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน  หลักประชารัฐ 
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local  
Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

5 4 40.00  

 รวม 10 8 80.00  
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2.6 โครงการพัฒนา 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
5 โครงการพัฒนา 60    
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านแซวและด าเนินการ
เพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของเทศบาล
ต าบลบ้านแซวที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนา
อะไรในอนาคต 

5 5 8.33  

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ
โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความ
เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 5 8.33  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน
น าไปสู่การต้ังงบประมาณได้ถูกต้องสภาพที่อยากให้
เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่
ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้
ชัดเจนว่าโครงการน้ีจะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใด
และจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใคร
คือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

5 5 8.33  

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง 
(2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) 
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง 
ย่ังยืน 

5 4 6.67  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านแซว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2562) 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) 
ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (4) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการ
น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปีที่
ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้
แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือ
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคม (4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

5 4 6.67  

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy 
หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้
มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ 
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) 
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่ เติมเต็มด้ วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้ เป รี ย บ เชิ ง เป รี ย บ เที ย บ  เช่ น  ด้ าน เก ษ ต ร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 
 

5 4 6.67  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านแซว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินมีความสอดคล้องกับห้ว ง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดข้ึน เพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถ่ินเสมือนหน่ึงการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหน่ึง
ออกจากกันได้ นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท้องถ่ินต้อง
เป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไป ด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดข้ึนที่เป็นปัจจุบัน 

5 5 8.33  

 5.8 โครงการแก้ ไขปัญหาความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืนภายใต้
หลักประชารัฐเป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐาน
ความพอเพียงที่ ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วม
ด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการ
ที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความย่ังยืน ซึ่งมีลักษณะที่
จะให้ท้องถ่ินมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นท้องถ่ินที่
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่ง
น้ า) (LSEP) 

5 5 8.33  

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)  งบประมาณโครงการพัฒนา
จะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการจัดท า
โครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความ
มีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความ
โปร่งใส (Transparency) 

5 5 8.33  

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณการประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้อง
ให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทาง
ช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถ่ิน มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่า
ร้อยละห้าของการน าไปต้ังงบประมาณรายจ่ายใน
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่
ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ 

5 5 8.33  
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ล าดับ ประเดน็พิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลทีค่าดว่า
จะได้รับมีการก าหนดดัชนีชี้ วัดผลงาน  
(Key Performance Indicator : KPI)  
ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก
ประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอก
ประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การ
ก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่
สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5 5 8.33  

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริง
จากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ การได้ผล
หรือผลที่เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์
หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่ งการเขียน
วัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไป
ได้ แล ะมี ค วาม เฉพ าะ เจ าะจ ง  ในก าร
ด า เนิน งานตาม โค รงการ  (2 ) วัดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) 
ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติ
ได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความ
เป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 5 8.33  

รวม 60 57 95.00  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านแซว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ถึง กันยายน พ.ศ.2562 
 

แบบการก ากบัการจัดท าแผนพฒันาท้องถิน่สีป่ี (พ.ศ. 2561 – 2564)  
 

ค าชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยจะท าการ
ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินแล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบลบ้านแซว อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

ประเดน็การประเมิน 
มีการ

ด าเนนิการ 
ไม่มีการ

ด าเนนิการ 
1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1.1  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ✓  
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ✓  
1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเน่ืองสม่ าเสมอ ✓  
1.4  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ✓  
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ✓  
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินร่วมกับประชาคมท้องถ่ิน และร่วมจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

✓  

2.  การจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น 
2.1  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาจัดท า
ฐานข้อมูล 

✓  

2.2  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน ✓  
2.3  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (SWOT) เพื่อประเมิน
สถานภาพการพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

✓  

2.4  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ี
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถ่ิน 

✓  

2.5  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ี
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

✓  

2.6  มกีารก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน ✓  
2.7  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ✓  
2.8  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ✓  
2.9  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ✓  
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ✓  
2.11 มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ ✓  
2.12 มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ✓  

 

3. การติดตามและประเมินผลตามแบบต่าง ๆ ของกรมส่งเสริม 
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แบบประเมนิผลการด าเนนิงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ตามยทุธศาสตรก์ารพฒันา 
 

ค าชี้แจง  :  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตาม
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  ประเมินปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคม ของ
ปีงบประมาณน้ัน ๆ   
ส่วนที่  1    ข้อมูลทัว่ไป 

 1.1  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบลบ้านแซว 
 1.2  รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
                (ระหว่างเดือนตุลาคม  2561 – กันยายน 2562) 

 

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

จ านวน งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา        35     9,080,676.44  
 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต        37        15,754,246.94 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
   และส่ิงแวดล้อม  

       4             168,400.00 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการท่องเท่ียว เศรษฐกิจ การเกษตรและ  
   อุตสาหกรรม 
 

       2     55,510.00 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 

      63         12,682,315.81 

6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
 

       3    320,870.00 

รวม      144 
      

    28,981,342.75 
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3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
 3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 
       ตารางที่ 1.1 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
                 ชาย                  212              46.09 
                 หญิง                  248              53.91 
                 รวม                 460            100.00 

       

       จากตารางท่ี 1.1 จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง จ านวน 248 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.91 
เป็นเพศชายจ านวน 212 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.09 
 

       ตารางที่ 1.2 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 
 

อาย ุ             จ านวน (คน)              ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี 45 9.78 
20 – 30 ปี 85 18.75 
31 – 40 ปี 119 25.87 
41 – 50 ปี 93 20.22 
51 – 60 ปี 89 19.35 

มากกว่า 60 ปี 29 6.30 
รวม 460 100.00 

        

       จากตารางท่ี 1.2 จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จ านวน 119 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 25.87 รองลงมามีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.22 อายุระหว่าง 51 – 60 ปี จ านวน 
89 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.35 อายุระหว่าง 20 – 30 ปี จ านวน 95 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.75 อายุต่ ากว่า 20 ปี  
จ านวน 45 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.78 และอายุมากกว่า 60 ปี จ านวน 29 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.30 ตามล าดับ 
 

       ตารางที่ 1.3 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา             จ านวน (คน)              ร้อยละ 
ระดับประถมศึกษา 137 29.80 
ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 127 27.60 
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 30 6.50 
ระดับปริญญาตร ี 55 11.96 
ระดับสูงกว่าปริญญาตร ี 10 2.17 
ระดับอื่น ๆ 79 17.17 
ไม่ระบ ุ 22 4.80 

รวม 460 100.00 
        จากตารางท่ี 1.3 จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 137 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 29.80 รองลงมามีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 127 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.60 ระดับ
อื่น ๆ จ านวน 79 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.17 ระดับปริญญาตรี จ านวน 55 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.9 6 ระดับ
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อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จ านวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.50 ไม่ระบุ จ านวน 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.80 
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.17 ตามล าดับ 
 

      ตารางที่ 1.4 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ           จ านวน (คน)              ร้อยละ 
รับราชการ 16 3.48 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 17 3.70 
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 85 18.48 
รับจ้าง 110 23.92 
นักเรียน/นักศึกษา 43 9.34 
เกษตรกร 140 30.43 
อื่น ๆ 35 7.60 
ไม่ระบ ุ 14 3.04 

รวม 460 100.00 
 

      จากตารางท่ี 1.4 จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีาชีพเกษตรกร จ านวน 140 ราย คิดเป็นร้อยละ 
30.43 รองลงมา มีอาชีพรับจ้าง จ านวน 110 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.92 และมีอาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
จ านวน 85 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.45 อาชีพนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 43 ราย คิดเป็นร้อยละ 43 คิดเป็น 
ราย คิดเป็นร้อยละ ร้อยละ 9.34 อาชีพพนักงานเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จ านวน  อาชีพอื่น ๆ จ านวน 35 ราย คิด
เป็นร้อยละ 7.70 อาชีพรับราชการ จ านวน 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.48 ตามล าดับ 
 

    3.2 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านแซว 
       3.2.1 ผลการด าเนินการตามเคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
    • การน าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ไปด าเนินการจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่าย  
ปีจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน โครงการ ลักษณะการด าเนินงาน/    
   กิจกรรม/เป้าหมาย 

    ความพึงพอใจ/ 
      ไม่พึงพอใจ 

1.ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 
ด้านการศึกษา 

แผนงานการศึกษา 1.โครงการอาหารเสริม (นม) 
รร.ทต.สพฐ. 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา เด็กนักเรียนได้ 
รับอาหารเสริมนมทุกคน 

ประชาชนพึงพอใจ 

2.โครงการอาหารกลางวัน 
ในโรงเรียนเทศบาลต าบล 
บ้านแซว 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลาเด็กนักเรียน 
ทุกคนได้รับอาหารกลางวัน 
ทุกคน 

ประชาชนพึงพอใจ 

3.โครงการปรับปรงุหลักสูตร
สถานศึกษา รร.ทต. 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลาเด็กนักเรียน 
ทุกคนได้รับประโยชน์ 
และความรู้จากโครงการ 
ปรับปรุงหลักสูตรฯ 

ประชาชนพึงพอใจ 

4.โครงการอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน ระบบ wifi 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลาเด็กนักเรียน 
ได้รับประโยชน์จากการ 
ค้นหาความรู้จากระบบ 
อินเตอร์เน็ต 

ประชาชนพึงพอใจ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านแซว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน โครงการ ลักษณะการด าเนินงาน/    
   กิจกรรม/เป้าหมาย 

    ความพึงพอใจ/ 
      ไม่พึงพอใจ 

1.ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 
ด้านการศึกษา 

แผนงานการศึกษา 5.โครงการพัฒนาปรับปรงุ
ห้องสมุดโรงเรียน 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา เด็กนักเรียน 
มีห้องสมุดเพ่ือค้นหาความรู้ 

ประชาชนพึงพอใจ 

6.โครงการรณรงค์ป้องกันยา
เสพติดในสถานศึกษา 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา เด็กนักเรียน 
ทุกคนมีความรู้เรื่องโทษ 
และอันตรายของยาเสพติด 
 

ประชาชนพึงพอใจ 

7.โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียน
ยากจน 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา เด็กนักเรียน 
ยากจนได้รับการส่งเสริม 
ศักยภาพปัจจัยพ้ืนฐาน 

ประชาชนพึงพอใจ 

8.โครงการค่าใช้จ่ายศึกษา
พ้ืนฐาน (เงินรายหัว) 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา เด็กนักเรียน 
ได้รับค่าใช้จ่ายศึกษา 
พ้ืนฐาน (เงินรายหัว) 

ประชาชนพึงพอใจ 

9.โครงการอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน ระบบ ADSL 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา เด็กนักเรียน 
ได้รับประโยชน์จากการ 
ค้นหาความรู้จากระบบ 
อินเตอร์เน็ต 

ประชาชนพึงพอใจ 

10.โครงการสง่เสริม
เศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษา 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา เด็กนักเรียน 
ได้รับความรู้จากโครงการ 
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
ในสถานศึกษา 

ประชาชนพึงพอใจ 

11.โครงการค่าหนังสือเรียน เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา เด็กนักเรียน 
ได้รับค่าหนังสือทุกคน 

ประชาชนพึงพอใจ 

12.โครงการค่าเครื่อง
อุปกรณ์การเรียน 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา เด็กนักเรียน 
ได้รับค่าเครื่องอุปกรณ์ 
การเรียนทุกคน 

ประชาชนพึงพอใจ 

13.โครงการค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา เด็กนักเรียน 
ได้รับค่าเครื่องแบบ 
นักเรียนทุกคน 

ประชาชนพึงพอใจ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านแซว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน โครงการ ลักษณะการด าเนินงาน/    
   กิจกรรม/เป้าหมาย 

    ความพึงพอใจ/ 
      ไม่พึงพอใจ 

1.ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 
ด้านการศึกษา 

แผนงานการศึกษา 14.โครงการกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา เด็กนักเรียน 
ได้รับประโยชน์จากโครงการ 

ประชาชนพึงพอใจ 

15.โครงการอาหารกลางวัน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา เด็กเล็กใน 
ศพด.ทุกศูนย์ได้รับ 
อาหารกลางวันทุกคน 

ประชาชนพึงพอใจ 

16.โครงการจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว) ศพด. 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา เด็กนักเรียน 
ได้รับประโยชน์จากโครงการ 

ประชาชนพึงพอใจ 

17.โครงการซ่อมแซม
ปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา เด็กนักเรียน 
และครูได้รับความสะดวก 
และปลอดภัยจากการ 
ใช้อาคาร 

ประชาชนพึงพอใจ 

18.โครงการอาหารเสริม 
(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา เด็กเล็กใน 
ศพด.ได้รับอาหารเสริม(นม) 
ทุกคน 

ประชาชนพึงพอใจ 

19.โครงการซ่อมแซมอาคาร
เรียน อาคารประกอบ 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา เด็กนักเรียน 
และครูได้ใช้อาคารที่ได้ 
มาตรฐานและปลอดภัย 

ประชาชนพึงพอใจ 

20.โครงการเงินอุดหนุนส่วน
ราชการ ค่าอาหารกลางวัน 
รร.สังกัด สพฐ. 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา เด็กนักเรียน 
ได้รับเงินอุดหนุนส่วน 
ราชการ ค่าอาหาร 
กลางวัน รร.สังกัด สพฐ. 

ประชาชนพึงพอใจ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านแซว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน โครงการ ลักษณะการด าเนินงาน/    
   กิจกรรม/เป้าหมาย 

    ความพึงพอใจ/ 
      ไม่พึงพอใจ 

2.ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 
ด้านคุณภาพชีวิต 

แผนงานงบกลาง 1. สมทบกองทุน
ประกันสังคม 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา  
 

ประชาชนพึงพอใจ 

2.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา  
 

ประชาชนพึงพอใจ 

3.เบี้ยยังชีพผู้พิการ เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา  
 

ประชาชนพึงพอใจ 

4.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา  
 

ประชาชนพึงพอใจ 

5.เงินส ารองจ่าย เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา เพ่ือช่วย 
เหลือกรณีเร่งด่วน 
 

ประชาชนพึงพอใจ 

6.โครงการจัดซื้อเครื่อง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา ได้ใช้ประโยชน์ 
จากครุภัณฑ์ดังกล่าว 
 

ประชาชนพึงพอใจ 

7.ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย 
เงินส่งเสริมกิจการเทศบาล 
 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา  

ประชาชนพึงพอใจ 

8.เงินสมทบระบบประกัน
สุขภาพในระดับท้องถ่ิน หรือ
พ้ืนที ่สนง.หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 
 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา  

ประชาชนพึงพอใจ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านแซว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2562) 

 
ยุทธศาสตร ์ แผนงาน โครงการ ลักษณะการด าเนนิงาน/    

   กิจกรรม/เป้าหมาย 
    ความพึงพอใจ/ 
      ไม่พึงพอใจ 

2.ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 
ด้านคุณภาพชีวิต 

แผนงานบริหารงาน 
ทั่วไป 

1.โครงการจัดซื้อเก้าอ้ี
ส านักงาน ระดับ 1 - 2 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา เพ่ือทดแทน 
ครุภัณฑ์เดิมที่ช ารุด 
 

ประชาชนพึงพอใจ 

2.โครงการจัดซื้อเครื่องปรับ 
อากาศแบบแยกส่วน 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา เพ่ือทดแทน 
ครุภัณฑ์เดิมที่ช ารุด 
 

ประชาชนพึงพอใจ 

3.โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสารต้ังพ้ืน 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา  
 

ประชาชนพึงพอใจ 

4.โครงการจัดซื้อถังต้มน้ า
ไฟฟ้า 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา เพ่ือทดแทน 
ครุภัณฑ์เดิมที่ช ารุด 
 

ประชาชนพึงพอใจ 

5.โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์ 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา เพ่ือทดแทน 
ครุภัณฑ์เดิมที่ช ารุด 
 

ประชาชนพึงพอใจ 

6.โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส านักงาน 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา ได้ใชป้ระโยชน์ 
จากครุภัณฑ์ดังกล่าว 
 

ประชาชนพึงพอใจ 

7.โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ประมวลผล 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา ได้ใช้ประโยชน์ 
จากครุภัณฑ์ดังกล่าว 
 

ประชาชนพึงพอใจ 

8.โครงการจัดซื้อเครื่อง
สแกนเนอร์ 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา ได้ใช้ประโยชน์ 
จากครุภัณฑ์ดังกล่าว 
 

ประชาชนพึงพอใจ 

9.โครงการวันท้องถ่ินไทย เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา 
 

ประชาชนพึงพอใจ 

10.โครงการจ้างส ารวจความ 
พึงพอใจของผู้รับบริการเทศ 
บาลต าบลบ้านแซว 
 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา 

ประชาชนพึงพอใจ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านแซว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2562) 

 
ยุทธศาสตร ์ แผนงาน โครงการ ลักษณะการด าเนินงาน/    

   กิจกรรม/เป้าหมาย 
    ความพึงพอใจ/ 
      ไม่พึงพอใจ 

2.ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 
ด้านคุณภาพชีวิต 

แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

1.โครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาล 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา ประชาชนได้ 
รับประโยชน์จากโครงการ 
 

ประชาชนพึงพอใจ 

แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

1.โครงการอบรมให้ความรู้
เรื่องการช่วยเหลือคุ้มครอง
เด็กฯ 
 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา ประชาชนได้ 
รับประโยชน์จากโครงการ 

ประชาชนพึงพอใจ 

2.โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ผู้สูงอายุต าบลบ้านแซว 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา ประชาชนได้ 
รับประโยชน์จากโครงการ 
 

ประชาชนพึงพอใจ 

3.โครงการสนับสนุนการถ่าน 
ทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินฯ 
 
 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา ประชาชนได้ 
รับประโยชน์จากโครงการ 

ประชาชนพึงพอใจ 

แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

1.โครงการส่งเสริมกิจกรรม
สภาวัฒนธรรม 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา ประชาชนได้ 
รับประโยชน์จากโครงการ 
 

ประชาชนพึงพอใจ 

2.โครงการส่งเสริมประเพณี
ลอยกระทง 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา ประชาชนได้ 
รับประโยชน์จากโครงการ 
 

ประชาชนพึงพอใจ 

3.โครงการส่งเสริมประเพณี
สงกรานต์ 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา ประชาชนได้ 
รับประโยชน์จากโครงการ 
 

ประชาชนพึงพอใจ 

4.โครงการส่งเสริมกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา ประชาชนได้ 
รับประโยชน์จากโครงการ 
 

ประชาชนพึงพอใจ 

5.โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ชนเผ่า 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา ประชาชนได้ 
รับประโยชน์จากโครงการ 
 

ประชาชนพึงพอใจ 

6.โครงการอนุสรณ์สถาน
สามผู้กล้า 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา ประชาชนได้ 
รับประโยชน์จากโครงการ 
 

ประชาชนพึงพอใจ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านแซว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2562) 

 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน โครงการ ลักษณะการด าเนินงาน/    
   กิจกรรม/เป้าหมาย 

    ความพึงพอใจ/ 
      ไม่พึงพอใจ 

2.ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 
ด้านคุณภาพชีวิต 

แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

7.โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก
เล็กสัมพันธ์ 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา เด็กนักเรียนได้ 
รับประโยชน์จากโครงการ 
 

ประชาชนพึงพอใจ 

8.โครงการส่งเสริมการออก
ก าลังกายและนันทนาการ
เชื่อมความสัมพันธ์ต้านยา
เสพติด 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา ประชาชน 
และเด็กนักเรียนได้รับประ- 
โยชน์จากโครงการ 
 

ประชาชนพึงพอใจ 

9.โครงการส่งเสริมกีฬา
นักเรียนกลุ่มเครือข่ายฯ 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา เด็กนักเรียนได้ 
รับประโยชน์จากโครงการ 
 

ประชาชนพึงพอใจ 

10.ส่งเสริมปรัชญาพอเพียง 
สถานศึกษาพอเพียง 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา เด็กนักเรียนได้ 
รับประโยชน์จากโครงการ 
 

ประชาชนพึงพอใจ 

11.โครงการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา ประชาชน 
และเด็กนักเรียนได้ 
รับประโยชน์จากโครงการ 
 

ประชาชนพึงพอใจ 

12.โครงการสง่เสริมกีฬา
นักเรียนกลุ่ม รร.ทต. 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา เด็กนักเรียนได้ 
รับประโยชน์จากโครงการ 
 

ประชาชนพึงพอใจ 

แผนงานสาธารณสุข 1.โครงการควบคุมป้องกัน
โรคติดต่อ 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา ประชาชนได้ 
รับประโยชน์จากโครงการ 
 

ประชาชนพึงพอใจ 

2.โครงการควบคุมป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา ประชาชนได้ 
รับประโยชน์จากโครงการ 
 

ประชาชนพึงพอใจ 

3.โครงการส่งเสริมมหกรรม
สุขภาพต าบลบ้านแซว 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา ประชาชนได้ 
รับประโยชน์จากโครงการ 
 

ประชาชนพึงพอใจ 

4.อุดหนุนโครงการ
พระราชด าริคณะกรรมการ
หมู่บ้านฯ 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา ประชาชนได้ 
รับประโยชน์จากโครงการ 
 

ประชาชนพึงพอใจ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านแซว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2562) 

 
   ยุทธศาสตร ์       แผนงาน           โครงการ ลักษณะการด าเนินงาน/    

   กิจกรรม/เป้าหมาย 
    ความพึงพอใจ/ 
      ไม่พึงพอใจ 

2.ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 
ด้านคุณภาพชีวิต 

แผนงานสาธารณสุข 5.โครงการเงินอุดหนุน
กิจการที่เป็นสาธารณ 
ประโยชน์ 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา ประชาชนได้ 
รับประโยชน์จากโครงการ 
 

ประชาชนพึงพอใจ 

3.ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้าน 
การอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

แผนงานสาธารณสุข 1.โครงการบริหารจัดการ
ขยะอย่างย่ังยืน 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา ประชาชนได้ 
รับประโยชน์จากโครงการ 
 

ประชาชนพึงพอใจ 

2.โครงการจัดซื้อเครื่องพ่น
หมอกควัน ชนิด  ULV   

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา ประชาชนได้ 
รับประโยชน์จาก 
ครุภัณฑ์ดังกล่าว 
 

ประชาชนพึงพอใจ 

3.โครงการจัดซื้อเครื่องอัด
ขยะ 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา ประชาชนได้ 
รับประโยชน์จาก 
ครุภัณฑ์ดังกล่าว 
 

ประชาชนพึงพอใจ 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

1.โครงการตัดหญ้าสองข้าง
ทางถนนและพ้ืนที่สาธารณะ 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา ประชาชนได้ 
รับประโยชน์จากโครงการ 
 

ประชาชนพึงพอใจ 

4.ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาด้านการ 
ท่องเที่ยว  
เศรษฐกิจ 
การเกษตรและ
อุตสาหกรรม 
 

แผนงานบริหารงาน 
ทั่วไป 

1.โครงการปรับปรงุภูมิทัศน์
แหล่งท่องเท่ียวภายในต าบล 
บ้านแซว 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา ประชาชนได้ 
รับประโยชน์จากโครงการ 
 

ประชาชนพึงพอใจ 

 แผนงานการเกษตร 2.โครงการ "รักน้ า รักป่า 
รักษาแผ่นดิน" 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา ประชาชนได้ 
รับประโยชน์จากโครงการ 
 

ประชาชนพึงพอใจ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านแซว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2562) 

 
ยุทธศาสตร ์ แผนงาน โครงการ ลักษณะการด าเนินงาน/    

   กิจกรรม/เป้าหมาย 
    ความพึงพอใจ/ 
      ไม่พึงพอใจ 

5.ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาด้านโครง 
สร้างพื้นฐาน 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

1.โครงการก่อสร้างรั้วตาข่าย
โรงเรียนเทศบาล 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา เด็กนักเรียน 
และครู ได้รับความปลอด- 
ภัย 
 

ประชาชนพึงพอใจ 

2.โครงการก่อสร้างลาน
กิจกรรมหน้าอาคารอนุบาล 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา เด็กนักเรียน 
และครู ได้ใช้ประโยชน์ 
จากลานกิจกรรม เพ่ือเพ่ิม                                                                          
ทักษะความรู้ 
 

ประชาชนพึงพอใจ 

3.โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ในโรงเรียน ทต. 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา เด็กนักเรียน 
และครู ได้ใช้ประโยชน์ 
จากลานกิจกรรม เพ่ือเพ่ิม                                                                          
ทักษะและความรู้ 
 

ประชาชนพึงพอใจ 

4.โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอย 1 บ้านทุ่ง หมู่ 2 

เปน็ไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา ประชาชน  
มีถนน คสล.ที่ปลอดภัย 
เพ่ือใช้ในการสัญจร                                                               
 

ประชาชนพึงพอใจ 

5.โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอย 2-3 บ้านทุ่ง  
หมู่ 2 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา ประชาชน  
มีถนน คสล.ที่ปลอดภัย 
เพ่ือใช้ในการสัญจร                                                               
 

ประชาชนพึงพอใจ 

6.โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอย 9-8 บ้านทุ่ง 
หมู่ 2 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา ประชาชน  
มีถนน คสล.ที่ปลอดภัย 
เพ่ือใช้ในการสัญจร                                                               
 

ประชาชนพึงพอใจ 

7.โครงการซ่อมแซมถนน
การเกษตร บ้านท่าขันทอง 
หมู่ 3 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา ประชาชน  
มีถนน คสล.ที่ปลอดภัย 
เพ่ือใช้ในการสัญจร                                                               
 

ประชาชนพึงพอใจ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านแซว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน โครงการ ลักษณะการด าเนินงาน/    
   กิจกรรม/เป้าหมาย 

    ความพึงพอใจ/ 
      ไม่พึงพอใจ 

5.ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาด้านโครง 
สร้างพื้นฐาน 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

8.โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ทางเข้าฌาปนสถาน  
บ้านห้วยเด่ือ หมู่ 4 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา ประชาชน  
มีถนน คสล.ที่ปลอดภัย 
เพ่ือใช้ในการสัญจร                                                               
 

ประชาชนพึงพอใจ 

9.โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอย 7 บ้านป่าตึง  
หมู่ 5 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา ประชาชน  
มีถนน คสล.ที่ปลอดภัย 
เพ่ือใช้ในการสัญจร                                                               
 

ประชาชนพึงพอใจ 

10.โครงการปรับพ้ืนที่ถนน
เลี่ยงหมู่บ้าน บ้านป่าตึง 
หมู่ 5 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา ประชาชน  
มีถนนที่ปลอดภัยเพ่ือใช้ใน 
การสัญจร                                                               
 

ประชาชนพึงพอใจ 

11.โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอย 3 บ้านห้วยกว๊าน 
หมู่ 9  

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา ประชาชน  
มีถนน คสล.ที่ปลอดภัย 
เพ่ือใช้ในการสัญจร                                                               
 

ประชาชนพึงพอใจ 

12.โครงการก่อสร้างถังเก็บ
น้ า คสล.(วังซาง) บ้านสัน
ทรายกองงาม หมู่ 10 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา ประชาชน  
มีแหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้ 
ในฤดูแล้ง                                                               
 

ประชาชนพึงพอใจ 

13.โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอย 3 บ้านแม่แอบ 
หมู่ 11 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา ประชาชน  
มีถนน คสล.ที่ปลอดภัย 
เพ่ือใช้ใน 
การสัญจร                                                               
 

ประชาชนพึงพอใจ 

14.โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยทุ่งป่าถ่อน  
ระยะที่ 1 บ้านแซวกลาง  
หมู่ 14 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา ประชาชน  
มีถนน คสล.ที่ปลอดภัย 
เพ่ือใช้ในการสัญจร                                                               
 

ประชาชนพึงพอใจ 

15.โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอย 3 บ้านหัวกว๊าน 
หมู่ 15 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา ประชาชน  
มีถนนที่ คสล.ปลอดภัย 
เพ่ือใช้ในการสัญจร    
                                                            

ประชาชนพึงพอใจ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านแซว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ยุทธศาสตร ์ แผนงาน โครงการ ลักษณะการด าเนินงาน/    

   กิจกรรม/เป้าหมาย 
    ความพึงพอใจ/ 
      ไม่พึงพอใจ 

5.ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาด้านโครง 
สร้างพื้นฐาน 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

16.โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยบ่อขยะ จุดที่ 1 
บ้านห้วยเด่ือ หมู่ 4 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา ประชาชน  
มีถนน คสล.ที่ปลอดภัย 
เพ่ือใช้ในการสัญจร                                                               
 

ประชาชนพึงพอใจ 

17.อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอเชียงแสน 
ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 2 และ 
หมู่ 5 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา ประชาชน  
มีไฟฟ้าเพ่ือใช้ในการด าเนิน 
ชีวิตประจ าวัน 
 

ประชาชนพึงพอใจ 

18.โครงการก่อสร้างราง
ระบาย คสล.บ้านแซว หมู่ 1 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา ประชาชน  
มีถนน คสล.ที่ปลอดภัย 
เพ่ือใช้ในการสัญจร                                                               
 

ประชาชนพึงพอใจ 

19.โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนระหว่าง
หมู่บ้าน 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา ประชาชน  
มีถนนที่ปลอดภัยเพ่ือใช้ 
ในการสัญจร                                                               
 

ประชาชนพึงพอใจ 

20.โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยริมโขง บ้านสบกก 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา ประชาชน  
มีถนน คสล.ที่ปลอดภัย 
เพ่ือใช้ในการสัญจร                                                               
 

ประชาชนพึงพอใจ 

21.โครงการก่อสร้างรั้วลวด
หนามรอบสระกักเก็บน้ า 
บ้านแม่แอบ หมู่ 11 
 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา ประชาชน  
มีถนนที่ปลอดภัยเพ่ือใช้ใน 
การสัญจร                                                               
 

ประชาชนพึงพอใจ 

22.โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยกลางบ้าน 1 
บ้านห้วยข่อยหล่อย หมู่ 12 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา ประชาชน  
มีถนนที่ปลอดภัยเพ่ือใช้ใน 
การสัญจร                                                               
 

ประชาชนพึงพอใจ 

23.โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยกลางบ้าน 4 
บ้านห้วยข่อยหล่อย หมู่ 12 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา ประชาชน  
มีถนนที่ปลอดภัยเพ่ือใช้ใน 
การสัญจร                                                               
 

ประชาชนพึงพอใจ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านแซว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2562) 

 
ยุทธศาสตร ์ แผนงาน โครงการ ลักษณะการด าเนินงาน/    

   กิจกรรม/เป้าหมาย 
    ความพึงพอใจ/ 
      ไม่พึงพอใจ 

5.ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาด้านโครง 
สร้างพื้นฐาน 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

24.โครงการก่อสร้างถนน 
ถนน คสล.แยกซอย 1 
บ้านห้วยน้ าเย็น หมู่ 13 

เปน็ไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา ประชาชน  
มีถนน คสล.ที่ปลอดภัย 
เพ่ือใช้ในการสัญจร                                                               
 

ประชาชนพึงพอใจ 

25.โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.เข้าพ้ืนที่การเกษตรขัวปู่
โย บ้านเกาะผาค า หมู่ 6 
 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา ประชาชน  
มีถนน คสล.ที่ปลอดภัย 
เพ่ือใช้ในการสัญจร                                                               
 

ประชาชนพึงพอใจ 

6.ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาด้านการ 
เมืองและการ 
บริหาร 

แผนงานบริหาร 
ทั่วไป 

1.โครงการอบรมศักยภาพ
คณะผู้บริหาร สมาชิก ผู้น า
ชุมชน 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา คณะผู้บริหาร 
สมาชิก ผู้น าชุมชน ได้รับ 
ประโยชน์จากการอบรมและ 
น ามาใช้ในการบริหารงาน 
 

ประชาชนพึงพอใจ 

  2.เงินอุดหนุน อปท.ตาม
โครงการศูนย์ช่วยเหลือ
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา ประชาชนได้ 
รับประโยชน์จากโครงการ 
 
 

ประชาชนพึงพอใจ 

  3.เงินอุดหนุนที่ว่าการอ าเภอ
เชียงแสน 

เป็นไปตามแผนงานและ 
ก าหนดเวลา  
 
 

ประชาชนพึงพอใจ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านแซว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2562) 

 
ตารางที ่1 ผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

ความคิดเห็น 
พอใจมาก ร้อยละ   พอใจ  ร้อยละ  ไม่พอใจ ร้อยละ 

1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ 
เสนอโครงการ/กิจกรรม 

  205 44.57   248 53.91     7  1.22 

2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล 
ของโครงการ/กิจกรรม 

  193 41.96   255 55.43    12  2.61 

3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

  161 35.00   276 60.00    23  5.00 

4.การมีรายงานผลการด าเนินงานของ 
โครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 

  169 36.74   256 55.66    35  7.61 

5.มีความโปร่งใส่ในการด าเนินโครงการ/ 
กิจกรรม 

  168 36.52   251 54.57    41  8.91 

6.การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการ 
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

  165 35.87   268 58.26    27  5.87 

7.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ี 
ก าหนด 

  164 35.65   265 57.61    31  6.74 

8.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การ 
แก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

  185 40.22   249 54.13    26  5.65 

9.ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการ 
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

  172 37.39   275 59.78    13  2.83 

 

จากตารางท่ี 1 ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับวัตถุประสงค์ของโครงการ จ านวน 3 
อันดับแรก ดังนี้ การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับ
พอใจ จ านวน 276 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.00 อันดับสองคือประโยชน์ท่ีได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับพอใจ จ านวน 275 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.78 และอันดับสามคือ การเปิด
โอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับพอใจ จ านวน 268 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 58.26 ตามล าดับ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านแซว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2562) 

      การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจการติดตามประเมินผลโครงการ  
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลต าบลบ้าน
แซว อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

ความพึงพอใจ   ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน 
  มาตรฐาน 

แปลความหมาย 

1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอ 
โครงการ/กิจกรรม 

  2.51      0.96 มีความพึงพอใจมาก 

2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ 
โครงการ/กิจกรรม 

  2.49      0.86 มีความพึงพอใจมาก 

3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน 
โครงการ/กิจกรรม 

  2.38      0.86 มีความพึงพอใจมาก 

4.การมีรายงานผลการด าเนินงานของ 
โครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 

  2.14      0.87 มีความพึงพอใจปานกลาง 

5.มีความโปร่งใส่ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

  2.32      0.87 มีความพึงพอใจปานกลาง 

6.การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการ 
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

  2.20       0.87 มีความพึงพอใจปานกลาง 

7.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
 

  2.00      0.88 มีความพึงพอใจปานกลาง 

8.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไข 
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

  1.98      0.69 มีความพึงพอใจปานกลาง 

9.ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนิน 
โครงการ/กิจกรรม 

  2.64      0.88 มีความพึงพอใจมาก 

 

           การวิเคราะห์ความพึงพอใจของของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความ
พึงพอใจ พอใจมาก ประโยชน์ท่ีได้รับจากจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ค่าเฉล่ีย 2.68 รองลงมาคือ การเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ค่าเฉล่ียร้อยละ 2.51 และการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ค่าเฉล่ียร้อยละ 2.49 ตามละดับ 
 

หมายเหตุ การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของการประเมินความพึงพอใจ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉล่ีย 
(Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standart Deviation) การแปรผล แบ่งเป็น 3 ระดับความส าคัญ คือ พอใจ
มาก พอใจ ไม่พอใจ ซึ่งก าหนดเกณฑ์การให้ค่าคะแนนแต่ละข้อค าถาม ดังนี้ 
 1) พอใจมาก   หมายถึง 3 คะแนน 
 2) พอใจ  หมายถึง 2 คะแนน 
 3) ไม่พอใจ  หมายถึง 1 คะแนน 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านแซว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2562) 

 
ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนเฉล่ีย โดยก าหนดอัตราภาคช้ัน (Interval) ดังนี้ 
 ช่วงคะแนนค่าเฉล่ีย  การแปลความหมาย 
    2.34 - 3.00   มาก 
       1.67 - 2.33           ปานกลาง 
       1.00 - 1.60   น้อย 
 

3.3 แผนการด าเนินงาน 
   สรุปการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

        ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ 
     ทั้งหมด 

โครงการที่
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

คิดเป็นร้อยละ    โครงการที่ 
ไม่ได้ด าเนินการ 
 

คิดเป็นร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้านการศึกษา 
 

        39      35     89.74          4     10.26 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาด้านคุณภาพ 
ชีวิต 

        56      37     66.07        19     33.93 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาด้านการ 
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

        6       4      66.67          2      33.33 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาด้านการ 
ท่องเที่ยวเศรษฐกิจ 
การเกษตรและ
อุตสาหกรรม 
 

        5       2      40.00           3      60.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพัฒนาด้าน 
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

        63 
(เทศฯ 25) 
(เงินสะสม 38) 

     17 
 

     26.98        46 
     (กันงบ) 

     73.02 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
การพัฒนาด้านการ 
เมืองและการบริหาร 
 

        10       3      30.00         7      70.00 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านแซว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2562) 

สรุปการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2562  
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา ยุทธศาสตร์นี้มีจ านวน 39 โครงการ ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ด าเนินการแล้วเสร็จ 35 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 89.74 ยังไม่มีการด าเนินการจากโครงการ
ท่ีต้ังไว้ จ านวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  10.26 
 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร์นี้มีจ านวน 56 โครงการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ด าเนินการแล้วเสร็จ 41 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.07 ยังไม่มีการด าเนินการจากโครงการ
ท่ีต้ังไว้ จ านวน 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  33.93 
 3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์นี้มี
จ านวน 6 โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด าเนินการแล้วเสร็จ 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67 ยัง
ไม่มีการด าเนินการจากโครงการท่ีต้ังไว้ จ านวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  33.33 

4. ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ การเกษตรและอุตสาหกรรม 
ยุทธศาสตร์นี้มีจ านวน 5 โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด าเนินการแล้วเสร็จ 2 โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 40.00 ยังไม่มีการด าเนินการจากโครงการท่ีต้ังไว้ จ านวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  60.00 

5. ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยุทธศาสตร์นี้มีจ านวน  63 โครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้ังงบประมาณไว้ในเทศฯ 25 โครงการ เงินสะสม 38 ด าเนินการแล้วเสร็จ 17 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 26.98 ยังไม่มีการด าเนินการจากโครงการท่ีต้ังไว้ (กันงบ) จ านวน 46 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ  73.02 

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร ยุทธศาสตร์นี้มีจ านวน 10 โครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด าเนินการแล้วเสร็จ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30.00 ยังไม่มีการด าเนินการ
จากโครงการท่ีต้ังไว้ จ านวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  70.00 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านแซว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2562) 

 
4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
 4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 
       ตารางที่ 1.1 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
                 ชาย                  212              46.09 
                 หญิง                  248              53.91 
                 รวม                 460            100.00 

       

       จากตารางท่ี 1.1 จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง จ านวน 248 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.91 
เป็นเพศชายจ านวน 212 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.09 
 

       ตารางที่ 1.2 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 
 

อาย ุ             จ านวน (คน)              ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี 45 9.78 
20 – 30 ปี 85 18.75 
31 – 40 ปี 119 25.87 
41 – 50 ปี 93 20.22 
51 – 60 ปี 89 19.35 

มากกว่า 60 ปี 29 6.30 
รวม 460 100.00 

        

       จากตารางท่ี 1.2 จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายุระหว่าง 31 – 40 ปี จ านวน 119 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 25.87 รองลงมามีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.22 อายุระหว่าง 51 – 60 ปี จ านวน 
89 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.35 อายุระหว่าง 20 – 30 ปี จ านวน 95 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.75 อายุต่ ากว่า 20 ปี  
จ านวน 45 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.78 และอายุมากกว่า 60 ปี จ านวน 29 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.30 ตามล าดับ 
 

       ตารางที่ 1.3 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา             จ านวน (คน)              ร้อยละ 
ระดับประถมศึกษา 137 29.80 
ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 127 27.60 
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 30 6.50 
ระดับปริญญาตร ี 55 11.96 
ระดับสูงกว่าปริญญาตร ี 10 2.17 
ระดับอื่น ๆ 79 17.17 
ไม่ระบ ุ 22 4.80 

รวม 460 100.00 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านแซว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2562) 

     
          จากตารางท่ี 1.3 จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 137 ราย คิด
เป็นร้อยละ 29.80 รองลงมามีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 127 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.60 ระดับอื่น ๆ 
จ านวน 79 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.17 ระดับปริญญาตรี จ านวน 55 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.96 ระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่า จ านวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.50 ไม่ระบุ จ านวน 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.80 ระดับสูงกว่า
ปริญญาตรี จ านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.17 ตามล าดับ 
 

      ตารางที่ 1.4 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ           จ านวน (คน)              ร้อยละ 
รับราชการ 16 3.48 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 17 3.70 
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 85 18.48 
รับจ้าง 110 23.92 
นักเรียน/นักศึกษา 43 9.34 
เกษตรกร 140 30.43 
อืน่ ๆ 35 7.60 
ไม่ระบ ุ 14 3.04 

รวม 460 100.00 
 

      จากตารางท่ี 1.4 จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร จ านวน 140 ราย คิดเป็นร้อยละ 
30.43 รองลงมา มีอาชีพรับจ้าง จ านวน 110 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.92 และมีอาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
จ านวน 85 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.45 อาชีพนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 43 ราย คิดเป็นร้อยละ 43 คิดเป็น 
ราย คิดเป็นร้อยละ ร้อยละ 9.34 อาชีพพนักงานเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จ านวน  อาชีพอื่น ๆ จ านวน 35 ราย คิด
เป็นร้อยละ 7.70 อาชีพรับราชการ จ านวน 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.48 ตามล าดับ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านแซว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2562) 

 
4.2 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน 
      ผลการด าเนินการตามเคร่ืองมือการติดตามปละประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
0 การน าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ไปด าเนินการจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน ดังนี ้
 

         
        ยุทธศาสตร์ 

   ความสอดคล้อง   ความเพียงพอ   ความก้าวหน้า     
พึงพอใจ    ไม ่

พึงพอใจ 
พึงพอใจ    ไม่ 

พึงพอใจ 
พึงพอใจ    ไม ่

พึงพอใจ 
พึงพอใจ    ไม ่

พึงพอใจ 
พึงพอใจ    ไม ่

พึงพอใจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้านการศึกษา 
 

    /  /  /  /  /  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาด้านคุณภาพ 
ชีวิต 
 

/  /  /  /  /  

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาด้านการ 
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

/  /  /  /  /  

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาด้านการ 
ท่องเที่ยวเศรษฐกิจ  
การเกษตรและ 
อุตสาหกรรม 
 

/  /  /  /  /  

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพัฒนาด้าน 
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

/  /  /  /  /  

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
การพัฒนาด้านการ 
เมืองและการบริหาร 
 

/  /  /  /  /  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านแซว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2562) 

4.3 แผนการด าเนินงาน 
   สรุปการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

         ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ 
     ทั้งหมด 

โครงการที่
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

  ประสบผล 
     ส าเร็จ 
คิดเป็นร้อยละ 

   โครงการที่ 
ไม่ได้ด าเนินการ 
 

ไม่ประสบผล 
    ส าเร็จ 
คิดเป็นร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้านการศึกษา 
 

        39      35     89.74          4     10.26 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาด้านคุณภาพ 
ชีวิต 

        56      37     66.07        19     33.93 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาด้านการ 
อนุรักษ์ทรพัยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

        6       4      66.67          2      33.33 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาด้านการ 
ท่องเที่ยวเศรษฐกิจ 
การเกษตรและ
อุตสาหกรรม 
 

        5       2      40.00           3      60.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพัฒนาด้าน 
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

        63 
(เทศฯ 25) 
(เงินสะสม 38) 

     17 
 

     26.98        46 
     (กันงบ) 

     73.02 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
การพัฒนาด้านการ 
เมืองและการบริหาร 
 

        10       3      30.00         7      70.00 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านแซว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2562) 

5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
  เทศบาลต าบลบ้านแซว ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และท่ีเพิ่มเติม
เปล่ียนแปลงตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น การจัดท าแผนชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริง
ของประชาชนในพื้นท่ีก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นท่ี ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ต่อไป โดยได้
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เมื่อวันท่ี...............................2560 ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 24 พฤษภาคม 2561 และประกาศแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปี แก้ไข เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวันท่ี 16 กรกฎาคม 2561 แผนพัฒนาท้อง
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เมื่อวันท่ี 14 มิถุนายน 2562 
  

          จ านวนโครงการท่ีบรรจุตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และท่ีเพิ่มเติมหรือ
เปล่ียนแปลงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการด าเนินการจริงตามวิธีการงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และการใช้จ่ายเงินต่าง ๆ สรุปผล ดังนี้ 
 

        5.1 เชิงปริมาณ (Quantity) 
        1) การติดตามประเมินผลและสถานะทางการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ/กิจกรรม 
ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562 พบว่าจากโครงการท่ีต้ังจ่ายในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 จ านวน 141 งบประมาณจ านวน 34,876,883.00 บาท โครงการ
ท่ีด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน 100 โครงการ งบประมาณท่ีเบิกจ่ายจ านวน 28,047,319.19 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 80.42 ของงบประมาณท่ีต้ังไว้ โครงการท่ีกันงบไว้ข้ามปี จ านวน 10 โครงการ งบประมาณจ านวน  
2,092,200.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.00 ไม่ได้ด าเนินการจ านวน 33 โครงการ งบประมาณจ านวน 
1,853,000.00 บาท โครงการท่ีอนุมัติใช้เงินสะสม จ านวน 38 โครงการ กันงบไว้ท้ัง 38 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 100.00  
        2) การประเมินความพึงพอใจในส่วนของยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้าน
แซว จ านวน 6 ยุทธศาสตร์ พบว่ากลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน มีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.75 รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.75 อันดับสามคือ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.25 อันดับส่ีคือ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว เศรษฐกิจ 
การเกษตรและอุตสาหกรรม จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 อันดับท่ีห้าคือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.25 และอันดับหกคือ 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 
 
  5.2 เชิงคุณภาพ (Quality) 
        1) การด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท าให้ประชาชนในต าบลบ้านแซว และประชาชน
ท่ีสัญจรผ่านเส้นทางในพื้นท่ีต าบลบ้านแซว มีถนนท่ีได้มาตรฐานมั่นคงและปลอดภัย มีความสะดวกสบายและ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต ประชาชน
ได้รับประโยชน์โดยตรงและโดยอ้อม มีความปลอดภัยในการสัญจร ชีวิตและทรัพย์สินได้รับการปกป้องคุ้มครอง 
 



[99] 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านแซว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2562) 

ดูแล ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนด้านอาชีพ สุขภาพอนามัย แหล่งน้ าด้านการเกษตรและการอุปโภคบริโภค แก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ มีการส่งเสริมด้านการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเปิดโลกทัศน์ 
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ความเปล่ียนแปลงของการพัฒนาท้องถิ่น 
        2) ประชาชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาท้องถิ่นและมีความพึงพอใจในการพัฒนาของ
เทศบาลต าบลบ้านแซว ผลเป็น ดังนี้ มีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ โครงการในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.75 รองลงมาคือ โครงการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.75 อันดับสามคือ โครงการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
การศึกษา จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.25 อันดับส่ีคือ โครงการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว 
เศรษฐกิจ การเกษตรและอุตสาหกรรม จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 อันดับท่ีห้าคือ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.25 และอันดับ
หกคือ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 
 

  5.3 ค่าใช้จ่าย (Cost)  
        1) ค่าใช้จ่ายแต่ละโครงการก่อหนี้ผูกพันสอดคล้องกับท่ีต้ังงบประมาณหรือประมาณการ
ราคากลางและการเบิกจ่ายงบประมาณ มียอดเงินคงเหลือท่ีสามารถต่อรองราคาให้ลดลงเพื่อประโยชน์ทาง
ราชการ สามารถประหยัดงบประมาณและสามารถน าไปต้ังจ่ายรายการอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นได้ การเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมาย
ของการใช้งบประมาณ 
        2) ค่าใช้จ่ายแบ่งตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ เป็นดังนี้ 
  

    ยุทธศาสตร ์     แผนงาน  จ านวน 
โครงการ 

     งบประมาณ 
        (บาท) 

 โครงการที ่
เบกิจ่ายจริง 

    งบประมาณ 
เบกิจ่ายจริง (บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาด้าน 
การศึกษา 

 

งานการศกึษา     39 10,334,243.00      35   9,080,676.44 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาด้าน
คณุภาพชีวิต 

งานงบกลาง 
 

     8 14,679,990.00       8 13,738,063.94 

งานบรหิารงานทั่วไป 
 

    10    333,950.00      10   313,260.00 

งานรักษาความสงบ
ภายใน 
 

     3       100,000.00       1        28,842.00 

งานสังคมสงเคราะห ์
 

    10      270,000.00       3        84,310.00  

งานศาสนาวัฒนธรรม
และนนัทนาการ 
 

    13   1,320,000.00       9   1,103,401.00 

งานสาธารณสุข 
 

     8      557,500.00       6      516,370.00 

งานสร้างความเข้ม 
แข็งของชุมชน 
 

     4                 0.00       0                 0.00 
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    ยุทธศาสตร ์     แผนงาน  จ านวน 
โครงการ 

     งบประมาณ 
        (บาท) 

 โครงการที ่
เบกิจ่ายจริง 

    งบประมาณ 
เบกิจ่ายจริง (บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรม- 
ชาติและสิ่งแวด- 
ล้อม 
 

งานสาธารณสุข 
 

     5      170,000.00       3      122,000.00 

งานเคหะและชุมชน 
 

     1        50,000.00       1        46,300.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยว 
เศรษฐกิจ 
การเกษตรและ
อุตสาหกรรม 
 

งานบรหิารงานทั่วไป 
 

     1        50,000.00       1          8,510.00 

งานการเกษตร      4        77,000.00       1        47,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้าน
โครงการพืน้ฐาน 
 

งานเคหะและชุมชน     25   5,374,200.00      17   2,804,115.81 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 
 

งานบรหิารทั่วไป 
 

    10   1,600,000.00       3      320,870.00 

 
 5.4 เวลา (Time) 
       1) ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส าหรับรอบการประเมินผลโครงการท่ีด าเนินการจ านวน 98 
โครงการ/กิจกรรม พบว่าร้อยละ 100.00 แล้วเสร็จตามข้อตกลงหรือสัญญาจ้างและประชาชนสามารถใช้
ประโยชน์ได้ตามก าหนดเวลา เป็นไปตามแผนด าเนินงาน สามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรง
ตามก าหนด แม้บางโครงการอาจมีการคลาดเคล่ือนไปบ้าง แต่ก็มิได้เกดิความเสียหายแก่ราชการแต่อย่างใด 
       2) ในส่วนภาพรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการ/กิจกรรม ส่วนใหญ่เป็นไปตามระยะเวลา
ก าหนดทันต่อการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
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********************** 
 
  

      1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
  1) ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 การพัฒนาด้านการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปรากฏใน
แผนพัฒนา จ านวน 39 โครงการ สรุปผลการพัฒนาประสบผลส าเร็จสามารถด าเนินการได้ตามแผน 3 5 
โครงการ อยู่ในระดับท่ีน่าพอใจ เนื่องจากบางโครงการแม้ไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณ แต่สามารถด าเนินการได้
ตามแผนพัฒนา สามารถสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีภารกิจท่ีต้อ ง
ด าเนินการ 
  2) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปรากฏใน
แผนพัฒนาจ านวน 56 โครงการ สรุปผลการพัฒนาประสบผลส าเร็จสามารถด าเนินการได้ตามแผน 37 
โครงการ อยู่ในระดับท่ีน่าพอใจ เป็นโครงการท่ีส่งเสริมศักยภาพกลุ่มแม่บ้าน ผู้สูงอายุ เด็ก สตร ี เยาวชน รวมทั้ง
การส่งเสริมงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  3) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ปรากฏใน
แผนพัฒนาจ านวน 6 โครงการ สรุปผลการพัฒนาประสบผลส าเร็จสามารถด าเนินการได้ตามแผน 4 โครงการ 
เป็นโครงการท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาขยะ 
  4) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว เศรษฐกิจ การเกษตรและอุตสาหกรรม  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปรากฏในแผนพัฒนาจ านวน 5 โครงการ สรุปผลการพัฒนาประสบผลส าเร็จ
สามารถด าเนินการได้ตามแผน 2 โครงการ เป็นโครงการสานต่อแนวทางพระราชด าริ (พัฒนาแหล่งน้ า) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 1 โครงการ “โครงการ รักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน” ด าเนินการแล้วเสร็จ
ตามแผนด าเนินการ 
  5) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านโครงการพื้นฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปรากฏใน
แผนพัฒนาจ านวน 63 โครงการ ในเทศบัญญัติจ านวน 25 โครงการ สรุปผลการพัฒนาประสบผลส าเร็จ
สามารถด าเนินการได้ตามแผน 17 โครงการ เงินสะสมจ านวน 38 โครงการ (ขออนุมัติกันงบ) จ านวน 38 
โครงการ เป็นโครงการตามแผนพัฒนาท่ีสามารถแก้ไขปัญหาการคมนาคมสัญจร สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
สามารถแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  6) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ปรากฏในแผนพัฒนาจ านวน 10 โครงการ สรุปผลการพัฒนาประสบผลส าเร็จสามารถด าเนินการได้ตามแผน 3 
โครงการ เป็นโครงการอบรมศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิก ผู้น าชุมชน และเงินอุดหนุน อปท.ตามโครงการศูนย์
ช่วยเหลือปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 

 
 
 
 
 
 

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม 
 

ส่วนที่ 4 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
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     จากการวิเคราะห์ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ท้ัง 6 ยุทธศาสตร์ สรุปว่าในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) ภาพความส าเร็จตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบรรลุตามเป้าหมายการ
พัฒนาท่ีเป็นไปตามยุทธศาสตร์ท่ีก าหนด จะเห็นได้จากจ านวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีด าเนินการนั้นได้รับการน าไป
จัดท างบประมาณรายจ่ายด าเนินการในช่วงปลายปีงบประมาณ มีการโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายรายการใหม่และ
ใช้จ่ายเงินสะสมในระหว่างปีงบประมาณ แม้ว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปีงบประมาณจะมีการด าเนินโครงการพัฒนา
จ านวนน้อยมาก เมื่อเทียบกับจ านวนโครงการกิจกรรมท่ีบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  หรือจัดท าเป็นงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีก็ตาม อีกท้ังการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีเป็นโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตก็ได้บรรลุ
ตามเป้าหมายการด าเนินการอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
 

     แม้ว่าการวางแผนการด าเนินงานในครึ่งปีแรกจะยังไม่ครอบคลุม เนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงนโยบายการ
บริหารงานบ่อยครั้ง อาจเป็นผลให้ไม่มีความเสถียรในการบริหารงาน 
 

     แต่อย่างไรก็ตามก็ยังพบว่าการจัดท าโครงการเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ก็ยังไม่ครบถ้วนตามยุทธศาสตร์ท่ี
ก าหนดด้วย เช่น ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ (พัฒนาแหล่งน้ า) ไม่มีการต้ั งงบประมาณใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อย่างเพียงพอ  แต่อย่างไรก็ตามในส่วนโครงการอื่น ๆ ก็ยังไม่ชัดเจนและตอบสนอง
ว่าจะบรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นได้ ซึ่งก็ยังต้องด าเนินการโครงการ/กิจกรรม ท่ีบรรจุในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเตรียมท่ีจะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในปี
ต่อไป 
 
 1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  1) การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ในการพัฒนาด้านการศึกษาในเขตเทศบาลต าบลบ้านแซว 
เด็กในวัยเรียน ได้รับการศึกษาภาคบังคับทุกคน เด็กก่อนเกณฑ์และเด็กนักเรียนทุกคน ไดรับอาหารท่ีเพียงพอต่อ
ความต้องการของวัย มีสุขภาพอนามัยท่ีดีและพัฒนาการทางการเรียนการสอนท่ีดี ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนใน
หมู่บ้าน/ต าบล ในอนาคตสามารถเรียนรู้ได้เท่าทันและปรับตัวได้ภายใต้สภาวะการเปล่ียนแปลงของกระแสใน
โลกโลกาภิวัฒน์ 
  2) การพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือก่อสร้างเส้นทางคมนาคม เช่น ถนนดิน ถนนลูกรัง ถนน
หินคลุก ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท าให้ต าบลบ้านแซวมีระบบการคมนาคมเช่ือมโยงท้ังต าบลและ
พื้นท่ีใกล้เคียง เกษตรการสามารถเดินทางไปท าการเกษตรและขนย้ายพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 
  3) การพัฒนาด้านแหล่งน้ า เช่น การขุดลอกคลอง สระน้ า อ่างเก็บน้ า และรางระบายน้ า ท าให้
เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้มากขึ้น มีน้ าส าหรับท าการเกษตร เพิ่มมากขึ้น ท าให้มีรายได้
เพิ่มขึ้น ประชาชนได้รับประโยชน์จากการขุดลอกคลอง อ่างเก็บน้ า ขุดเปิดทางน้ า ท าให้มีน้ าใช้เพื่อการเกษตร 
และอุปโภคบริโภค ในฤดูแล้ง และสามารถบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ าท่วมในฤดูน้ าหลากได้อีกด้วย 
  4) ด้านสุขอนามัย ประชาชนมีแหล่งน้ าด่ืม น้ าใช้สะอาด เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้านท าให้มีแหล่งน้ าท่ีสะอาดในการใช้อุปโภคและบริโภคตลอดปี มีการตรวจเทสน้ าเป็นประจ าทุกป ี
  5) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชน ได้รับการปกป้องและบรรเทาสาธารณภัย
เมื่อเกิดภัยต่าง ๆ ท าให้สามารถบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในเบ้ืองต้นของประชาชนได้ 
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  6) การส่งเสริมการท่องเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติและเชิงวัฒนาธรรม ได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการฟื้นฟูให้เป็นท่ีน่าสนใจของคนท้ังในและนอกพื้นท่ี รวมท้ังได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  ท าให้ประชาชนมีการฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีด้ังเดิม มีการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าท่ี
ระลึกของฝาก ของดี ของเด่น จ าหน่ายให้แก่นักท่องเท่ียวและคนในหมู่บ้าน/ต าบล สามารถเพิ่มรายได้ให้กับ
ประชาชนในต าบลบ้านแซวได้มากขึ้น 
  7) การสนับสนุนและส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม ให้แก่คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้ติดเช้ือ ด้วยการ
สนับสนุนเบี้ยยังชีพรายเดือน การส่งเสริมอาชีพและเสริมรายได้เพื่อให้บุคคลดังกล่าวได้รับการดูแล มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น 
  8) การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในพื้นท่ีให้มีการศึกษาดูงานเพื่อ
ยกระดับขีดความสามารถในการผลิต การพัฒนากลุ่ม การส่งเสริมการขายการขยายตลาดการเสริมรายได้ใน
หลายช่องทาง 
  9) การจัดการขยะมูลฝอย มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะในครัวเรือน 
อบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน การก าจัดขยะให้ถูกวิธี จัดซื้อเครื่องอัดขยะเพื่อก าจัดขยะ
อีกทางด้วย 
  
 1.3 ความส าเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย 
       เป็นความส าเร็จการพัฒนาตามเป้าหมายผลผลิตของโครงการ 
  1) เป้าหมายการพัฒนาชุมชนต าบลบ้านแซวให้น่าอยู่และมีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการ
สาธารณะ โครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของหมู่บ้านและ
เศรษฐกิจ เนื่องจากต าบลบ้านแซวเป็นชุมชนทางผ่านชายแดน ท้ังยังเป็นแหล่งท่องเท่ียวมีสินค้าและบริการ ท้ังท่ี
พักและอาหาร  มีประชากรหนาแน่นจึงมีการขยายตัวทางเศรษฐกิ จและประชากรค่อนข้างสูง การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานจึงมีความจ าเป็นเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ถนน ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมล
พัฒนาให้อยู่ในสภาพท่ีสามารถให้งานได้ปกติ ท าให้เกิดความสะดวกในการคมนาคม มีความน่าอยู่อาศัยและมี
ความเข้มแข็ง 
  2) เป้าหมายการก าจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูลและการพัฒนาส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืนสืบเนื่องจาก
การท่ีต าบลบ้านแซวเป็นแหล่งท่องเท่ียว และทางผ่านไปยังประเทศเพื่อบ้าน ท าให้มีขยะเข้ามาในพื้นท่ีปริมาณ
มาก การก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลบ้านแซวสามารถบริหารจัดการได้เป็นท่ีน่าพอใจ จะเห็นได้จาก
ปริมาณขยะท่ีตกค้างมีปริมาณลดลง ในส่วนของการประชาสัมพันธ์เรื่องของการพัฒนาส่ิงแวดล้อมพบว่าในรอบปี
ท่ีผ่านมาประชาชนมีการจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ในโอกาสต่าง ๆ ตลอดท้ังปี มีการรณรงค์ให้ความรู้แก่
ประชาชนในการคัดแยกขยะการจัดการขยะในครัวเรือน  
  3) เป้าหมายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและหมู่บ้านในการพึ่งพาตนเองตาม
เศรษฐกิจพอเพียง พบว่าเทศบาลต าบลบ้านแซวได้จัดท าโครงการ/กิจกรรม ศึกษาดูงานการเสริมสร้างให้มีและ
รายได้ การกระจายผลิตผลและสินค้าของท้องถิ่นให้แพร่หลายมากขึ้น 
  4) เป้าหมายการให้การบริการประชาชน รับฟังข่าวสาร ข้อร้องเรียน และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน พบว่าเทศบาลต าบลบ้านแซวด าเนินการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับกิจการจามอ านาจหน้าท่ี
ท้ังโครงการก่อสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนนหนทาง รางระบายน้ า ลานอเนกประสงค์ อาคาร
อเนกประสงค์ ฯลฯ การด าเนินการต่าง ๆ ได้รับการเสนอแนะจากประชาชนและประชาคมท้องถิ่นท้ังระดับ
หมู่บ้านและต าบล รวมทั้งส่วนราชการในพื้นท่ี  
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 1.4 ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
        1) โดยสรุปในรอบการประเมินผลครั้งนี้  เทศบาลต าบลบ้านแซวสามารถน าโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) รวมถึงการแก้ไข เปล่ียนแปลงและท่ีเพิ่มเติม มาจัดท าเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย จ านวน 141 โครงการ และด าเนินการได้ รวมทุกแผนงานจ านวน  98 โครงการ กัน
งบประมาณรายจ่ายไว้จ านวน 10 โครงการ จากงบประมาณรายจ่ายเทศบัญญั ติ การใช้เงินสะสมใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลบ้านแซว จ านวน 38 โครงการ รวมท้ังส้ิน 
146 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  81.56 ของจ านวนโครงการท้ังหมด โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง ถนน อาคาร ขุดลอกแหล่งน้ า โครงการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต การ
ส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ 
  2) โครงการท่ีก าหนดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ. 2561 – 2565) และท่ีเพิ่ มเติม 
เปล่ียนแปลง ท่ีเป็นโครงการก่อสร้างหรือโครงสร้างพื้นฐานท่ีได้ด าเนินการกันงบประมาณรายจ่ายไว้ เนื่องจาก
ข้อจ ากัดเรื่องเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติด้านงานส ารวจ ออกแบบ ประมาณการราคา มีจ านวนจ ากัดไม่มีผู้ครองต าแหน่ง
จึงส่งผลให้การด าเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับงานก่อสร้างเกิดความล่าช้า 
  3) โครงการ / กิจกรรม ของเทศบาลต าบลบ้านแซวด้านโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้าง
สาธารณูปโภคต่าง ๆ ท่ีด าเนินการโดยใช้จ่ายเงินสะสมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน สนองต่อนโยบายของรัฐและเป็นไปตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาองถิ่นได้เป็นอย่างดี 
 
      1.5 ผลส าเร็จที่วัดได้ 
  ในรอบการประเมินครั้งนี้ พบว่า โครงการ/กิจกรรม ส่วนใหญ่หรือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
เป็นโครงการท่ีเป็นโครงสร้างพื้นฐาน การด าเนินการก็จะปรากฏตัวช้ีวัดท่ีวัดได้เป็นรูปธรรม คือ จ านวนถนนท่ี
ก่อสร้างหรือซ่อมแซมแล้วเสร็จ พื้นท่ีท่ีบริการขยายเขตไฟฟ้า และประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการ
สัญจร มีความพึงพอใจ มีความปลอดภัยมีการเติบโตทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น มีการจ้างงานประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น จ านวนอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวนกิจกรรมท่ีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ ประชาชน
มีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการด าเนินโครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณมีความรัดกุมเป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบมากขึ้น 
 
 
 

    2.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
          1) ปัญหาด้านโครงการก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เช่น การก่อสร้างระบบประปาผิวดิน/
บาดาล การก่อสร้างถนนท่ีต้องใช้งบประมาณเกินศักยภาพของเทศบาลต าบลบ้านแซว ท่ีต้องก่อสร้างให้ได้
มาตรฐานและคุ้มค่ากับงบประมาณ มีคุณภาพและสามารถใช้การได้อย่างเหมาะสม   

           2) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนสมารถพัฒนาหรือแก้ไขและปรับปรุ งได้ โดยการจัดหาเงิน
งบประมาณให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และในส่วนของพื้นท่ีเขตติเต่อกับต าบล
ข้างเคียง หรือโครงการ/กิจกรรมท่ีเกินศักยภาพ จะน าแนวทางการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนากับส่วน
ราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อบูรณาการแผนร่วมกัน และเพื่อด าเนินการของบสนับสนุนจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
         3) การจัดสรรงบประมาณให้แต่ละหมู่บ้าน เทศบาลต าบลบ้านแซวจะต้องพิจารณาความเหมาะสมของ
งบประมาณ ศักยภาพขององค์กรด้านรายได้ท่ีได้รับในแต่ละปี และประโยชน์ท่ีประชาชนจะดีรับของแต่ละ

2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินในอนาคต 
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หมู่บ้านในภาพรวม ซึ่งควรจะต้องให้ความรู้กับประชาชนและหมู่บ้าน เพื่อท่ีจะได้มีความเข้าใจในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและการของบประมาณของหมู่บ้าน โดยประชาชนและ
ทางหมู่บ้านจะต้องให้ความร่วมมือด้วย 
 

         4) ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรจะต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลให้รอบด้านและปัจจุบัน 
เพื่อให้การวางแผนพัฒนาเท่าทันต่อการเปล่ียนแปลงและความสามารถน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนได้ตรงจุดมากท่ีสุด และควรมีการวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมรับ
สังคมเพื่อการก้าวเข้าสู่โลกใหม่ของการเปล่ียนแปลง เพื่อฉายภาพสภาพแวดล้อมใหม่ท่ีเราต้องเผชิญหน้าซึ่ ง
เป็นได้ท้ังความท้าทายและโอกาสส าหรับเทศบาลต าบลบ้านแซวจะเปิดโลกทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี 
 

     2.2 ข้อสังเกต  
          คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีข้อสงสัยว่าโครงการท่ีอยู่ในแผนงานด้าน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นโครงการท่ีดี จะต้องได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 

          โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้ตรวจสอบพื้นท่ีด าเนินการก่อนจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเนื่องจาก
พื้นท่ีต าบลบ้านแซวเป็นพื้นท่ีเขตป่าไม้ พื้นท่ีสาธารณะ และส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธิ์รับรองหากด าเนินการโดย
ไม่มีการตรวจสอบก่อนจะส่งผลกระทบและเกิดความเสียหาย  
 
          ข้อสังเกต : จึงเป็นเรื่องท่ีเสนอแนะ ระงับ ยับยั้ง ยุติ ด าเนินการต่อไป ปัญหาท่ีเกิดขึ้นอาจเกิดจาก
โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีด าเนินการ ตัวบุคคล สถานท่ี สภาพการณ์ต่าง ๆ  
 

บทสรุปและข้อสังเกต 
             1. การก าหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบ้านแซว มีมากเกินความจ าเป็นจ าแนกย่อยรายละเอียด
ท าให้วัดผลประเมินได้ยาก บางยุทธศาสตร์ไม่ตรงกับอ านาจหน้าท่ีเป็นภารกิจรองไม่ควรก าหนดเป็นยุทธศาสตร์
เนื่องจากจะเป็นภาระของการติดตามและประเมินผล 
 2. ควรก าหนดยุทธศาสตร์โดยแบ่งเป็นกลุ่มภารกิจ/แผนงาน ชัดเจน เพื่อจัดกลุ่มโครงการท่ีตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ให้สามารถจ าแนกรายละเอียดได้ง่าย เพื่อสะดวกในการติดตามและประเมินผลให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 3. การก าหนดเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ควรก าหนดให้ชัดเจน ตรงประเด็นส่วนจะมีข้อ
รายละเอียดปลีกย่อยหลายกิจกรรมท่ีเกิดจากเป้าหมายนั้น ก็สามารถด าเนินการได้ในรายละเอียดของโครงการ 
ไม่ควรก าหนดเป็นตัวเลข เช่น หนึ่งครั้ง หนึ่งแห่ง ทุกครั้ง ทุกแห่ง ในลักษณะกว้าง ๆ เกินไป จนไม่สามารถแสดง
ให้เห็นถึงการก าหนดคุณค่าของการพัฒนาท้องถิ่น 
 4. การก าหนดวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลบ้านแซว ค าส าคัญท่ีเป็นค านามหรือกริยาท่ีประสงค์จะให้
เกิดความส าเร็จหรือสะท้อนภาพความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นละความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กรนั้น
ยังไม่ชัดเจน เป้าประสงค์หลักของการพัฒนาท่ีจะมุ่งให้เกิดผลนั้นส่วนใหญ่ยังเป็นนามธรรมและไม่สามารถวัดผล
และภาพความส าเร็จได้จริง หรือวัดผลิตภาพความส าเร็จได้ยาก จึงควรทบทวนวิสัยทัศน์เพื่อให้ สามารถ
ด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้ 
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2.3 ข้อเสนอแนะ 
 1) โครงการก่อสร้างถนนและปรับปรุงซ่อมแซมถนนท่ีช ารุด เส้นทางการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ได้รับความสะดวก ให้ด าเนินการอย่างเร่งด่วนท่ัวถึงและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ถนน
หลายหมู่บ้านยังไม่ได้รับการปรับปรุงให้ดี ท าให้เกิดอุบัติเหตุหลายสายท าเวลาฝนตกมีน้ าท่วมขังระบายไม่ทัน 
บางแห่งมีดินโคลนไหลเข้าบ้านเรือนประชาชน 
 2) โครงการก่อสร้างสาธารณูปการเพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง เช่น ก่อสร้างทางระบายน้ า วางท่อระบายน้ า 
ขุดลอกท่อระบายน้ าหรือขุดลอกคลอง หรือท ารางสาธารณะเดิมไม่ให้อุดตันเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ควร
วางแผนจัดการระบายน้ าเวลาฝนตกน้ าท่วมขังให้เป็นแผนระยะยาว โดยประชาชนต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วย 
 3) โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าในหมู่บ้าน ให้ครบทุกครัวเรือนและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้
ครอบคลุมทุกพื้นท่ีท้ังต าบล เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและภัยจากอาชญากรรม 
 4) การพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน ให้มีน้ าอย่างเพียงพอกับการอุปโภคบริโภคตลอดปี โครงการ
ก่อสร้างระบบประปาท่ีมีคุณภาพมาตรฐานน้ าด่ืมสะอาดเพื่อให้บริการประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนน้ าประปา
ไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
 5) โครงการพัฒนาแหล่งน้ าสาธารณะของต าบลและหมู่บ้าน เช่น ขุดลอกคลองเดิมหรือขุดบ่อน้ า
สาธารณะเพิ่มขึ้น หรือแหล่งน้ าสาธารณประโยชน์ในหมู่บ้าน ขุดสระหรือบ่อส าหรับเก็บกักน้ าไว้บริการประชาชน
ได้ใช้อย่างเพียงพอ 
 6) ควรมีโครงการจัดหาหรือสร้างแหล่งกักเก็บน้ าสะอาดส าหรับการอุปโภคบริโภค ให้ประชาชนในช่วง
ฤดูแล้งหรือฝนท้ิงช่วงโดยขุดลอกแหล่งน้ าธรรมชาติหรือแหล่งน้ าของหมู่บ้านท่ีมีอยู่ให้สามารถกักเก็บน้ าเพื่อมช้
ในหมู่บ้านได้ 
 7) ควรบริหารจัดการให้ประชาชนเก็บขยะท่ีตกค้างตามหมู่บ้านให้ถูกวิธี เพราะขยะตกค้างมากสร้าง
ปัญหามลภาวะส่ิงแวดล้อม บ่อท้ิงขยะไม่เพียงพอกับจ านวนประชากรในต าบล 
 8) ในการจัดท าโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและของชาติ และโครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน กิจกรรมการแข่งขันกีฬา การ
รณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดควรจะต้องก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านั้นให้เป็นปฏิทินประจ าปีท่ี
ก าหนดแน่นอน เพื่อให้ประชาชนทราบก าหนดการท่ีแน่นอนและจะได้เตรียมเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่อง 
 9) เทศบาลต าบลบ้านแซวต้องส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย ควรก าหนดให้
มีการส่งเสริมการศึกษาหรือยกระดับการเรียนรู้ของประชาชน เช่น การเปิดสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
เบ้ืองต้นให้เด็กและเยาวชนและประชาชนท่ัวไปได้มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ โดยควรให้มีกิจกรรมการเรียนการสอน
ท้ังในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน และในหมู่บ้านให้ประชาชนได้มีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษและทางเลือกแหล่ง
เรียนรู้ท่ีหลากหลายมากขึ้น 
 10) ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรมีการสืบค้น
ข้อมูลพื้นฐานเชิงประจักษ์ โดยการศึกษาวอเคราะห์และรวบรวมข้อมูลพื้นฐานท่ีเป็นปัจจุบันอย่างรอบด้าน 
ตลอดจนความต้องการของประชาชนหรือความเดือดร้อนจริง ๆ ท้ังข้อมูลภายในต าบลข้อมูลข่าวสารของส่วน
ราชการ และข้อมูลของพื้นท่ีต าบลข้างเคียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบให้เกิดความเช่ือมโยงของการบูรณาการ
แผนการพัฒนากับแผนในระดับและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ได้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่สมบูรณ์มีความเป็นไปได้ เกิด
ความเช่ือมั่น เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้ตรงกับความจริงและความเดือดร้อนของประชาชนจริง ๆ 
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 11) การแจ้งข้อมูลข่าวสารกับประชาชนควรท าให้หลากหลายช่องทางนอกจากการส่งหนังสือ เช่น 
โครงการติดต้ังเสียงตามสายของเทศบาลต าบลบ้านแซว หรือวิทยุของเทศบาลต าบลบ้านแซว เพื่อประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ สาระส าคัญต่าง ๆ ของการด าเนินการของเทศบาลต าบลบ้านแซว นอกจากท่ี
หมู่บ้านได้แจ้งกับประชาชนเป็นประจ า และควรมีการเปิดสัญญาณอินเตอร์เน็ตฟรีหรือบริการสาธารณะเพื่อให้
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและหลากหลายช่องทางมากขึ้น 
 12) ควรเตรียมความพร้อมบุคลากรและยานพาหนะยามฉุกเฉิน เพื่อรองรับการบริการเวลาเกิดเหตุตาม
สถิติการใช้รถ 
 13) ควรมีโครงการกิจกรรมส่งเสริมการจัดเก็บรายได้เข้าเทศบาลต าบลบ้านแซวให้มากขึ้น เพื่อเทศบาล
ต าบลบ้านแซวมีรายได้จากการจัดเก็บมาพัฒนาต าบลให้เจริญมากขึ้น เช่น การใช้ข้อมูลฐานภาษี แผนท่ีภาษีต้อง
สามารถน ามาใช้ได้จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ การลงส ารวจข้อมูลอาคาร ป้าย สถานประกอบการท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงทุกปีเพื่อจะได้จัดท าข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและจัดเก็บรายได้เพิ่มมากขึ้น 
 

2.4 ผลจากการพัฒนา 
      ผลจากการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแซวสามารถก าหนดเป็นตารางเพื่อแสดงได้ ดังนี้ 
 

ล าดับ    โครงการพัฒนา     วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ด าเนินการ 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 
     จริง 

   ตัวชี้วัด 
    (KPI) 

 ผลที่ได้รับ 
     จริง 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
   หลัก 

  1 โครงการก่อสร้าง
รั้วตาข่ายโรงเรียน
เทศบาล 

เพ่ือก่อสร้างรั้ว 
ตาข่ายให้ได้มาตร- 
ฐาน 

รั้วตาข่าย รร.ทต. 
ขนาดความยาว 
126.00 เมตร 
สูง 1.30 เมตร 

 199,000 ประชาชนพึง 
พอใจร้อยละ 
100 

ท าให้ครูและ 
นักเรียนมี 
ความปลอด 
ภัย 

  กองช่าง 

  2 โครงการก่อสร้าง
ลานกิจกรรมหน้า
อาคารอนุบาล 

เพ่ือกอ่สร้างลาน 
กิจกรรมให้ได้
มาตรฐาน 

ลานกิจกรรมหน้า 
อาคารอนุบาล 
พ้ืนที่ 565.00  
ตารางเมตร 

183,500 ประชาชนพึง 
พอใจร้อยละ 
100 

ท าให้ครูและ 
นักเรียนใช้ 
ประกอบ 
กิจกรรม 

  กองช่าง 

  3 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ใน
โรงเรียน ทต. 

เพ่ือก่อสร้างถนน  
คสล.ให้ได้มาตรฐาน 

ถนน คสล.ใน รร.ทต. 
กว้าง 4.00 เมตร     
ยาว 57.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

113,000 ประชาชนพึง 
พอใจร้อยละ 
100 

ท า ให้ ค รูแล ะ
นักเรียนและ 
ผู้ปกครองได้ 
ใช้สัญจร 

  กองช่าง 

  4 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ซอย 1 
บ้านทุ่ง หมู่ 2 

เพ่ือก่อสร้างถนน  
คสล.ให้ได้
มาตรฐาน 

ถนน คสล.หมู่ 2  
ซอย 1 กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

73,500 ประชาชนพึง 
พอใจร้อยละ 
95 

ท าให้ 
ประชาชนใช้ 
สัญจรได้ 
สะดวก 

  กองช่าง 

  5 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ซอย 
2-3 บ้านทุ่ง  
หมู่ 2 

เพ่ือก่อสร้างถนน  
คสล.ให้ได้
มาตรฐาน 

ถนน คสล.หมู่ 2  
ซอย 2-3 กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 95 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

141,000 ประชาชนพึง 
พอใจร้อยละ 
95 

ท าให้ 
ประชาชนใช้ 
สัญจรได้ 
สะดวก 

  กองช่าง 

  6 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ซอย 
9-8 บ้านทุ่ง  
หมู่ 2 

เพ่ือก่อสร้างถนน  
คสล.ให้ได้
มาตรฐาน 

ถนน คสล.หมู่ 2 
ซอย 9-9 กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 40 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 

58,069.82 ประชาชนพึง 
พอใจร้อยละ 
95 

ท าให้ 
ประชาชนใช้ 
สัญจรได้ 
สะดวก 

  กองช่าง 
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ล าดับ    โครงการพัฒนา     วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ด าเนินการ 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 
     จริง 

   ตัวชี้วัด 
    (KPI) 

 ผลที่ได้รับ 
     จริง 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
   หลัก 

  7 โครงการซ่อมแซม
ถนนการเกษตร 
บ้านท่าขันทอง 
หมู่ 3 

เพ่ือซ่อมแซมถนน 
เข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร
ให้สะดวกในการ 
สัญจร 

ถนนหินคลุกเข้าสู่พ้ืนที่ 
การเกษตร  
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

222,000 ประชาชนพึง 
พอใจร้อยละ 
95 

ท าให้ 
ประชาชนใช้ 
สัญจรได้ 
สะดวก 

  กองช่าง 

  8 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ทาง 
เข้าฌาปนสถาน 
บ้านห้วยเด่ือ  
หมู่ 4 

เพ่ือก่อสร้างถนน  
คสล.ให้ได้มาตรฐาน 

ถนน คสล.หมู่ 4 
ทางเข้าฌาปนสถาน 
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 140.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 

 262,000 ประชาชนพึง 
พอใจร้อยละ 
95 

ท าให้ 
ประชาชนใช้ 
สัญจรได้ 
สะดวก 

  กองช่าง 

  9 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ซอย 7 
บ้านป่าตึง หมู่ 5 

เพ่ือก่อสร้างถนน  
คสล.ให้ได้มาตรฐาน 

ถนน คสล.หมู่ 5 
ซอย 7 กว้าง 2.50 
เมตร ยาว 50.00  
เมตร หนา 0.15 เมตร 

   58,500 ประชาชนพึง 
พอใจร้อยละ 
95 

ท าให้ 
ประชาชนใช้ 
สัญจรได้ 
สะดวก 

  กองช่าง 

 10 โครงการปรับ
พ้ืนที่ถนนเลี่ยง
หมู่บ้าน  
บ้านป่าตึง หมู่ 5 

เพ่ือก่อสร้างถนน  
คสล.ให้ได้มาตรฐาน 

ปรับพ้ืนที่ถนนดิน  
หมู่ 5 กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 900.00 
เมตร 

 165,000 ประชาชนพึง 
พอใจร้อยละ 
95 

ท าให้ 
ประชาชนใช้ 
สัญจรได้ 
สะดวก 

  กองช่าง 

 11 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ซอย 3 
บ้านห้วยกว๊าน 
หมู่ 9  

เพ่ือก่อสร้างถนน  
คสล.ให้ได้มาตรฐาน 

ถนน คสล.หมู่ 9 
ซอย 3 กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 100.00 
เมตร หนา 0.15 
เมตร 

 144,000 ประชาชนพึง 
พอใจร้อยละ 
95 

ท าให้ 
ประชาชนใช้ 
สัญจรได้ 
สะดวก 

  กองช่าง 

 12 โครงการก่อสร้าง
ถังเก็บน้ า คสล.
(วังซาง) บ้านสัน
ทรายกองงาม  
หมู่ 10 

เพ่ือก่อสร้างถังเก็บ 
น้ า คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 

ถังเก็บน้ า คสล. 
(วังซาง) หมู่ 10 
กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 5.00 เมตร 
สูง 2.00 เมตร 

 231,000 ประชาชนพึง 
พอใจร้อยละ 
95 

ท าให้ 
ประชาชนม ี
ถังเก็บน้ า 

คสล.ไว้ใช้ 
เก็บกักน้ า 

  กองช่าง 

 13 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ซอย 3 
บ้านแม่แอบ 
หมู่ 11 

เพ่ือก่อสร้างถนน  
คสล.ให้ได้มาตรฐาน 

ถนน คสล.หมู่ 11 
ซอย 3 กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 135.00 
เมตร หนา 0.15 
เมตร 

 257,000 ประชาชนพึง 
พอใจร้อยละ 
95 

ท าให้ 
ประชาชนใช้ 
สัญจรได้ 
สะดวก 

  กองช่าง 

 14 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ซอยทุ่ง
ป่าถ่อน ระยะที่ 1  
บ้านแซวกลาง  
หมู่ 14 

เพ่ือก่อสร้างถนน  
คสล.ให้ได้มาตรฐาน 

ถนน คสล.หมู่ 14 
ซอยทุ่งป่าถ่อนระยะที่ 
1 กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 120.00 
เมตร หนา 0.15 
เมตร 

 227,000 ประชาชนพึง 
พอใจร้อยละ 
95 

ท าให้ 
ประชาชนใช้ 
สัญจรได้ 
สะดวก 

  กองช่าง 
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ล าดับ    โครงการพัฒนา     วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่ด าเนินการ 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 
     จริง 

   ตัวชี้วัด 
    (KPI) 

 ผลที่ได้รับ 
     จรงิ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
   หลัก 

 15 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ซอย 3 
บ้านหัวกว๊าน  
หมู่ 15 

เพ่ือก่อสร้างถนน  
คสล.ให้ได้มาตรฐาน 

ถนน คสล.หมู่ 15 
ซอย 3 กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 140.00 
เมตร หนา 0.15 
เมตร 

 265,500 ประชาชนพึง 
พอใจร้อยละ 
95 

ท าให้ 
ประชาชนใช้ 
สัญจรได้ 
สะดวก 

  กองช่าง 

 16 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ซอยบ่อ
ขยะ จุดที่ 1 บ้าน
ห้วยเด่ือ หมู่ 4 

เพ่ือก่อสร้างถนน  
คสล.ให้ได้มาตรฐาน 

ถนน คสล.หมู่ 4 
ซอยบ่อขยะ จุดท่ี 1 
กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 27.00 
เมตร หนา 0.15 
เมตร 

   32,500 ประชาชนพึง 
พอใจร้อยละ 
95 

ท าให้ 
ประชาชนใช้ 
สัญจรได้ 
สะดวก 

  กองช่าง 

 17 อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
อ าเภอเชียงแสน 
ขยายเขตไฟฟ้า 
หมู่ที่ 2 และ หมู่ 
5 

เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า 
ในหมู่บ้านและไฟฟ้า 
สาธารณะในชุมชน 
ต าบลบ้านแซว 

ขยายเขตไฟฟ้า 
บ้านทุ่ง หมู่ที่ 2 
บ้านป่าตึง หมู่ 5 

171,045.99 ประชาชนพึง 
พอใจร้อยละ 
95 

ท าให้ 
ประชาชนใช้ 
สัญจรได้ 
สะดวก 

  กองช่าง 

 
 

2.5 ผลสรุปภาพรวม 
    ผลสรุปภาพรวมของโครงการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแซว พบว่าโครงการท่ีบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นยังไม่ตอบสนองเป้าหมายท่ีแท้จริง เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น เกิดจากข้อจ ากัดในงบประมาณ
และการพัฒนาตามโครงการไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในต าบลบ้านแซว 
 

  การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแซว เมื่อสรุปโดยภาพรวมแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี พบได้จากการ
ประเมินผลจากประชาชนในต าบลบ้านแซว รายละเอียดปรากฏ ดังนี้ 
ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านแซว 
 

                 รายการ  มาก 
 ที่สุด 

 มาก   ปาน 
 กลาง 

 น้อย   น้อย 
  ที่สุด 

รวมจ านวน 
  (ร้อยละ) 

แปลความ 

1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน 
ร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 

  182 
(39.57) 

  213 
(46.30) 

   58 
(12.09) 

   7 
(1.52) 

    0 
  (0.0) 

    460 
 (100.00) 
 

   มาก 

2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน 
รับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

 191 
(41.52) 

  209 
(45.43) 

   49 
(10.65) 

  11 
(2.39) 

    0 
  (0.0) 

    460 
 (100.00) 
 

   มาก 

3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง 
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

 112 
(24.35) 

  219 
(47.61) 

   95 
(20.62) 

  34 
(7.39) 

    0 
  (0.0) 

    460 
 (100.00) 
 

   มาก 

 
 
 



[110] 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านแซว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2562) 

 
 

                รายการ    มาก 
   ที่สุด 

   มาก   ปาน 
  กลาง 

  น้อย   น้อย 
  ที่สุด 

รวมจ านวน 
  (ร้อยละ) 

แปลความ 

4.การมีรายงานผลการด าเนิน 
งานของโครงการ/กิจกรรม  
ให้ประชาชนทราบ 

  168 
(36.52) 

  225 
(48.91)  

   55 
(11.96) 

  12 
(2.61) 

   0 
 (0.0) 

    460 
 (100.00) 

   มาก 

5.มีความโปร่งใส่ในการ 
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

  142 
(30.87) 

  205 
(44.57) 

   96 
(20.86) 
 

  17 
(3.70) 

   0 
 (0.0) 

   460 
(100.00) 

   มาก 

6.การเปิดโอกาสให ้
ประชาชนตรวจสอบการ 
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

  148 
(32.17) 

  212 
(46.09) 

   87 
(18.91) 

  13 
(2.83) 

   0 
 (0.0) 

   460 
(100.00) 

   มาก 

7.การด าเนินงานเป็นไป 
ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
 

  154 
(33.48) 

  202 
(43.91) 

   75 
(16.30) 

  29 
(6.30) 

   0 
 (0.0) 

   460 
(100.00) 

   มาก 

8.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
น าไปสู่การแก้ไข 
ปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 
 

  162 
(35.22) 

  215 
(46.74) 

   74 
(16.09) 

   9 
(1.96) 

   0 
 (0.0) 

   460 
(100.00) 

   มาก 

9.ประโยชน์ท่ีประชาชนได้ 
รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

  133 
(28.91) 

  221 
(48.04) 

   49 
(10.65) 

   6 
 1.30 

   0 
 (0.0) 

   460 
(100.00) 

   มาก 



[111] 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 


