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สวนที่ 1 
บทนํา 

ปจจุบันการติดตามและประเมินผลนับวามีความสําคัญและจําเปนตอการบริหารงานเปนอยางยิ่ง  
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเปนการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปที่ผานมา  วามีความสอดคลอง
กับแผนงานที่ไดวางเอาไวหรือไมรวมทั้งการมีสวนรวมของภาคประชาชนอยางแทจริงเทศบาลตําบลทุงขาวพวง  
ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีภาระหนาที่ที่จะตองใหการบริการแกประชาชนในชุมชนจึงจําเปนที่
จะตองมีการจัดทําแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดําเนินการในดาน
ตางๆเพื่อใชเปรียบเทียบการทํางานของปที่ผานมาอีกดวย 

ทั้งนี้  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๘ ไดกําหนดใหองคการปกครองสวนทองถิ่นตองจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามป 
และแผนการดําเนินงาน  เพื่อเปนเครื่องมือในการใชงบประมาณ วัสดุอุปกรณ  และทรัพยากรตางๆ  ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปรงใสเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถิ่นและตอบสนองความตองการของ
ประชาชน  ถึงแมวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีแผนพัฒนาทองถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแตหากไมสามารถ
บงชี้ถึงผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นได  ก็ไมสามารถที่จะบงบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถิ่นไดดังนั้น
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงตองมีเครื่องมือที่สําคัญในการตรวจสอบการดําเนินงานวาเปนไปตาม
วัตถุประสงคหรือบรรลุเปาหมายหรือไมอยางไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเปน
เครื่องมือในการนําขอมูลตางๆมาปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมหรือแมแตยุติการดําเนินงาน 

๑.  ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเปนเครื่องมือที่จําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ

โครงการที่ดําเนินการอยู โดยที่การติดตามหมายถึงกิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อใหขอมูล
ปอนกลับเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  ปญหาที่กําลังเผชิญอยู ประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน ให
ลุลวงคาใชจายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกวาที่กําหนดไว  กลุมเปาหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไมไดรับ
ประโยชนหรือไดรับนอยกวาที่ควรจะเปน เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน เสียเวลา ในการ
ตรวจสอบความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงาน  กลุมเปาหมายที่ไดรับ
ประโยชนจากโครงการ/กิจกรรมการประเมินผลคือ การตรวจสอบผลการดําเนินงานในระหวางที่กําลัง
ดําเนินการหรือภายหลังที่การดําเนินการสําเร็จเสร็จสิ้นไปแลวซึ่งการประเมินผลเปนสิ่งจําเปนเชนเดียวกับการ
ติดตามการประเมินผลแผนงานจะเปนการบงชี้วาแผนงานที่กําหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไมอยางไร อันเปน
ตัวชี้วัดวาแผนงานที่ไดดําเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร  นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไว
หรือไม ซึ่งผลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลถือวาเปนขอมูลยอนกลับที่สามารถนําไปใชในการปรับปรุง
และตัดสินใจในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นตอไป 

๒.  ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 
ผูบริหารเทศบาลตําบลทุงขาวพวงใชการติดตามและประเมินผลเปนประโยชนตอการบริหารงาน

ไดหลายแนวทางดังนี้ 
๒.๑จัดสรรทรัพยากรของเทศบาลตําบลทุงขาวพวง  สามารถพิจารณาจากการติดตามและ

ประเมินผลวากิจกรรมใดไดทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและเพียงพอตอความ
ตองการของประชาชนหรือไม 

๒.๒  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานการประเมินผลจะแสดงใหเห็นถึงการ
ปฏิบัติงานของสวนตางๆ  วาเปนไปตามเปาหมายตัวชี้วัดที่ผูบริหารกําหนดไวหรือไม 
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 ๒.๓  เปนหลักเกณฑพิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทํางานของเจาหนาที่ซึ่งเปน
ผลตอเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถาผูบริหารหนวยงานสามารถบริหารงานใหไดตามเปาหมายและ
ตัวชี้วัดที่กําหนดก็สมควรไดรับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ 

๓.  วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 
 ๓.๑  เพื่อใหการติดตามการประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนตอประชาชน

และสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี 
 ๓.๒  เพื่อใหการติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว 
 ๓.๓  เพื่อรูถึงความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลทุงขาวพวงและแกไขได

ตรงกับปญหาที่เกิดข้ึน 
 ๓.๔  เพื่อใชเปนขอแนะนําผูบริหารในการจัดทําแผนพัฒนาปตอไป 

4. การติดตามประเมินผล 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.

2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ไดกําหนดใหมีการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได
ดําเนินการไปแลว  เพื่อตรวจสอบควบคุมใหการดําเนินงานตามโครงการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนสูงสุดตามวัตถุประสงคของโครงการที่ไดกําหนดไวจึงกําหนดองคประกอบของระบบการติดตาม
ประเมินผล ดังนี้ 
 กําหนดองคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
 กําหนดแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผล 
 กําหนดชวงและระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 

 4.1กําหนดองคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548 หมวด 6 ขอ 28 ไดกําหนดใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่น  ประกอบดวย สมาชิกสภาทองถิ่น  ผูแทนประชาคมทองถิ่น ผูแทนภาครัฐ ผูทรงคุณวุฒิ และหัวหนา
สวนราชการ ซึ่งเทศบาลตําบลทุงขาวพวง ไดแตงตั้งคณะกรรมการและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลทุง
ขาวพวงตามคําสั่งเทศบาลตําบลทุงขาวพวง ที่ 384/2559  ลงวันที่  7 ตุลาคม 2559เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลทุงขาวพวงประกอบดวย 

 (๑) นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ ปลัดเทศบาลตําบลทุงขาวพวง  ประธานกรรมการ 
 (๒) นายสุขคํา  จันทรแกว สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุงขาวพวง กรรมการ 
 (๓) นายอุดม    วังโส  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุงขาวพวง     กรรมการ 
 (4) นางบานเย็น  จันทรขํา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุงขาวพวง     กรรมการ 
 (5) นายบรรจง  อุตสาสาร ผูแทนประชาคม    กรรมการ 
 (6) นายสุคํา   โพงมา ผูแทนประชาคม    กรรมการ 
 (7) นายวิทยา  ประยูร ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ  กรรมการ 
 (8) นายวินัย   ตาพิทักษ ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ  กรรมการ  
 (๙) นายอุดมศักดิ์  วงศศรี ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 
 (๑๐) นายประเทอืง  ประทุม ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 
 (๑๑) นายทินกร  ทานา หัวหนาฝายอํานวยการ   กรรมการ/ 
          เลขานุการ 
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 โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ.2548 หมวด 6 ขอ 29 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ขอ 13 ไดกําหนดอํานาจหนาที่ของ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลทุงขาวพวง ดังตอไปนี้ 

 1.  กําหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 2.  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร

ทองถิ่น  เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพรอมทั้งประกาศผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวัน

รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยาง

นอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

 4.  แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

 4.2  กําหนดแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผล 
 แนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผล 

 1) จัดทําแบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ และหนวยงาน/

กลุมที่ไดรับเงินอุดหนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 

 2) จัดเก็บขอมูลโดยใชแบบสํารวจ 

 3) นําเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการและหนวยงาน/

กลุมที่ไดรับเงินอุดหนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 ที่ไดจาก (1) นําขอมูลมาทบทวน / ปรับปรุง / แกไข 

และนํามาเสนอผูบริหารทองถิ่นไดรับทราบ เพื่อวางแผนในการดําเนินงานในปถัดไปใหมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น  

 การติดตามและประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้น 

 เปนการติดตามและประเมินผลเมื่อดําเนินการโครงการเสร็จสิ้นในแตละปงบประมาณ เพื่อหา

ขอสรุปเกี่ยวกับการดําเนินงานตามโครงการวาไดผลเปนอยางไร เปนไปตามเปาหมายที่ไดกําหนดไวหรือไม 

ขั้นตอนนี้จะทําใหรับทราบขอมูลเกี่ยวกับความสําเร็จและความลมเหลวของการปฏิบัติงานในโครงการที่จะ

นํามาเปนบทเรียนที่จะชวยในการตัดสินใจสําหรับโครงการใหมๆ รวมทั้งการปรับปรุงโครงการ 

 4.3 กําหนดชวงและระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล  

หวงเวลาในการติดตามและประเมินผลมีรายไตรมาสและระยะหกเดือนดังนี้ 
รายไตรมาส 

    (๑)  ไตรมาสที่  ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๘)  
(๒)  ไตรมาสที่  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๙) 

    (๓)  ไตรมาสที่  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๙)  
(๔)  ไตรมาสที่  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๙) 

ระยะ  ๖  เดือน 
    (๑)  เดือน  ตุลาคม  ๒๕๕๘ – มีนาคม  ๒๕๕๙   
    (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน  ๒๕๕๙ 
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๕.  เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 

 แบบที่  ๑  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

 แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาล 
 แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มตีอการใหบรกิาร 
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สวนที่๒ 
ยุทธศาสตร  วิสัยทัศน  พันธกิจ  และแนวทางการพัฒนาเทศบาล 

 
แผนยุทธศาสตร 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy)                        
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  แผนระดับชาติ (national plan)  และนโยบายของรัฐบาล 

๑.  นโยบายของรัฐบาล 
    นโยบายเรงดวนที่จะเรงดําเนินการในปแรก  ๑๓  เรื่อง คือ 

 ๑)  นโยบายสรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและฟนฟูประชาธิปไตยดวยการ
เสริมสรางความเขาใจรวมกันของประชาชนในชาติใหเกิดความสมัครสามัคคีเปนหนึ่งเดียวกันยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขพรอมสนับสนุนใหคณะกรรมการอิสระ
ตรวจสอบและคนหาความจริงเพื่อหาแนวทางปรองดองแหงชาติทํางานอยางอิสระ  ไดรับความรวมมือทุกฝาย
อยางเต็มที่ โดยเฉพาะการตรวจสอบความรุนแรงทางการเมือง  การละเมิดสิทธิมนุษยชน  การสูญเสียชีวิต
บาดเจ็บในชวงการชุมนุมทางการเมืองระหวางเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ 

 ๒)  เรงรัดปราบปรามการคายาเสพติดปราบปรามผูมีอิทธิพลอบายมุขและสิ่งยั่วยุเยาวชน 
 ๓)  ปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่นในภาครัฐอยางจริงจัง  
 ๔)  แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและผูประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟอและราคา

น้ํามัน เชนการยกเลิกการจัดเก็บเงินสมทบกองทุนน้ํามันเปนการชั่วคราว  การดูแลราคาสินคาอุปโภคบริโภค
และราคาพลังงานใหอยูในระดับที่เหมาะสม 

 ๕)  เรงฟนฟูความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานบนพื้นฐานสนธิสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวของ
โดยเรงแกปญหาการกระทบกระทั่งตามแนวพรมแดนผานกระบวนการทางการทูต 

 ๖)  สงเสริมการทองเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ เรงเพิ่มรายไดจากการทองเที่ยว  โดยประกาศ
ใหป  ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕  เปนป  "มหัศจรรยไทยแลนด" 

 ๗)  สงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงทุน  เชนการเพิ่มเงินกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองอีกแหง
ละ  ๑  ลานบาท  การจัดตั้งกองทุนสตรีโดยมีวงเงินเฉลี่ย  ๑๐๐  ลานบาท  จัดตั้งกองทุนตั้งตัวไดในวงเงิน  
๑,๐๐๐  ลานบาท  ตอสถาบันการศึกษาของรัฐที่เขารวมโครงการ เพื่อสนับสนุนผูประกอบการรายยอย จัดให
มีบัตรเครดิตพลังงานสําหรับผูประกอบอาชีพรถรับจางใหเหมาะสมกับคาใชจายน้ํามันหรือกาซธรรมชาติที่ใช
จริงตอเดือน  ปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพสําหรับผูสูงอายุเปนสวัสดิการของรัฐ  เพื่อเปนคาใชจายยังชีพของผูสูงอายุโดย
ผูสูงอายุที่มีอายุ ๖๐ - ๖๙  ป  จะไดรับ๖๐๐บาท อายุ ๗๐ - ๗๙ ป ไดรับ ๗๐๐ บาทอายุ ๘๐ - ๘๙ ไดรับ
๘๐๐  บาท  และอายุ  ๙๐  ป  ข้ึนไป ไดรับเงินเดือน  ๑,๐๐๐  บาท 

 ขณะเดียวกันจัดใหมีการพักหนี้ครั ว เรื อนของเกษตรกรรายยอยและผู มีร ายไดนอย                           
ที่ต่ํากวา ๕ แสนบาทอยางนอย ๓ ป มีการปรับโครงสรางหนี้ใหแกผูที่เปนหนี้เกิน ๕ แสนบาทแตไมเกิน                   
๑ ลานบาทรวมทั้งจัดทําแผนฟนฟูอาชีพและปรับโครงสรางการผลิตอยางครบวงจร 

 ๘)  ยกระดับราคาสินคาเกษตรและใหเกษตรกรเขาถึงแหลงทุนโดยดูแลราคาสินคาเกษตรใหมี
เสถียรภาพเปนไปตามกลไกของตลาดโลกและสรางผลตอบแทนที่เปนธรรมตอเกษตรกร นําระบบจํานําสินคา
เกษตรมาใชในการสรางความมั่นคงดานรายได  เพื่อจัดทําระบบบัตรเครดิตสําหรับเกษตรกร พรอมผลักดัน
ราคาสินคาเกษตรที่สําคัญใหรายไดสูงโดยใชวิธีบริหารจัดการทางการตลาดและกลไกตลาดซื้อขายลวงหนา 

 ๙)  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ใหมีศักยภาพอยาง
ยั่งยืนโดยสนับสนุนใหชุมชนวิสาหกิจชุมชนใชทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่นผนวกกับองคความรูสมัยใหม 
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 เพื่อยกระดับ  เพื่อยกระดับมาตรฐานราคาสินคาและบริหารการเขาถึงแหลงทุนและการตลาดทั้ง
ในและตางประเทศโดยสงเสริมใหมีศูนยกระจายและแสดงสินคาถาวรในภูมิภาคและในเมืองทองเที่ยวหลักที่
เชื่อมโยงกับการทองเที่ยวการสงออก 

 ๑๐)  พัฒนาระบบประกันสุขภาพ ปรับปรุงโครงการ  ๓๐  บาทรักษาทุกโรค 
 ๑๑)  จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแทบเล็ตใหแกนักเรียนโดยเริ่มดําเนินการในโรงเรียนนํารอง

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่  ๑  ปการศึกษา  ๒๕๕๕  รวมทั้งจัดทําระบบอินเทอรเน็ตไรสายโดยไมเสียคาใชจาย
ในที่สาธารณะและสถานศึกษาที่เหมาะสม 

 ๑๒)  เรงรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีสวนรวมอยางกวางขวางแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญพ.ศ. ๒๕๕๐มาตรา ๒๙๑ ใหมีสภารางรัฐธรรมนูญที่เปนอิสระยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมเพื่อวาง
กลไกการใชอํานาจอธิปไตยบนหลักนิติรัฐ  นิติธรรมองคกรที่ใชอํานาจรัฐทั้งหลายมีความรับผิดชอบที่ยึดโยงกับ
ระบบและพรอมรับการตรวจสอบ โดยใหประชาชนมีสวนรวมผานการออกเสียงประชาชน 

 ๑๓)  เรงนําสันติสุขกลับมาสูจังหวัดชายแดนภาคใต  โดยระดมทรัพยากรและปรับปรุงบูรณาการ
การบริหารจัดการทั้งปวงตามแนวพระราชดําริพระราชทาน  เขาใจ  เขาถึง  พัฒนาใหสอดคลองกับความ
หลากหลายของศาสนาและอัตลักษณในแตละพื้นที่ในการบังคับใชกฎหมาย พรอมอํานวยความยุติธรรมอยาง
เทาเทียมทั่วถึง 

2.  คานิยมหลักของคนไทยเพื่อสรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง   
     มีทั้งหมด  ๑๒  ประการ  ดังน้ี 

 ๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  ซึ่งเปนสถาบนัหลักของชาติในปจจุบัน 
 ๒)  ซื่อสัตย  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณในสิง่ที่ดีงามเพื่อสวนรวม 
 ๓)  กตัญู  ตอพอแม  ผูปกครอง  ครูบาอาจารย 
 ๔)  ใฝหาความรู  หมั่นศึกษา  เลาเรียน  ทางตรงและทางออม 
 ๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
 ๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย  หวังดีตอผูอื่น  เผือ่แผและแบงปน 
 ๗)  เขาใจ  เรียนรู  การเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง 
 ๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ 
 ๙)  มีสติ  รูตัว  รูคิด  รูทํา  รูปฏิบัติ ตามพระราชดํารสัของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว 
 ๑๐) รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวรูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเปน  มีไวพอกินพอใช  ถาเหลือก็แจกจาย จําหนาย  และขยาย
กิจการ เมื่อมีความพรอมโดยภูมิคุมกันที่ดี 

 ๑๑) มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ  ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ําหรือกิเลส  มีความละอาย 
เกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา 

 ๑๒) คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม  และตอชาติ  มากกวาผลประโยชนของตนเอง 

3. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม (พ.ศ.2558-2561) 
 1.การพฒันาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน  
 2.สรางสงัคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะและพฒันาศักยภาพคนใหพรอมรับ
กับการเปลี่ยนแปลง 
 3.การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดลอม เพือ่เปนฐานการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน 
 4.การสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
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 5.การพฒันาระบบบรหิารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล โปรงใสและเปนธรรม 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม (พ.ศ.2559-2561) 
 1.การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่เหมาะสมกับชุมชน 

 2.การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิง่แวดลอม 
 4.การอนรุักษ  ฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมปิญญาทองถิ่น 
 5.การพฒันาการศกึษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 
 6.การจัดระเบียบเรียบรอยภายในชุมชน และการสรางความรวมมือในการรักษาความสงบ

เรียบรอย 
 7.บรหิารจัดการบานเมืองที่ด ี

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงขาวพวง (พ.ศ.2559-2561) 

 วิสัยทัศนการพัฒนา  
 “อนุรักษวัฒนธรรม  เลิศล้ําคุณคา  พัฒนาคุณภาพชีวิต” 

 พันธกิจ 
 1. พัฒนาปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมและขนสง    
 2. สงเสรมิอาชีพและเสริมสรางขีดความสามารถของประชาชน ผูประกอบการเพือ่รองรบัการเขา
สูอาเซียนและสงเสริม เสรมิสรางการมสีวนรวมทุกภาคสวนในการพัฒนาการทองเที่ยวและสรางความเขมแข็ง
ภาคเกษตรกรรม และผลิตภัณฑชุมชน 
 3. อนุรักษฟนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยบรูณาการทุกภาคสวน 
 4. อนุรักษ ทํานุบํารุง สรางสรรค สืบสานศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่น 
 5. สงเสรมิสนบัสนุนการจัดการศกึษา การสรางสุขภาวะประชาชนในทองถิ่น และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กเยาวชน สตรี ผูสงูอายุ และผูดอยโอกาส 
 6.บริหารจัดการและบูรณาการทุกภาคสวนในการปองกัน บรรเทาสาธารณภัยตางๆ ลดปญหายา
เสพติดความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 7. พัฒนาการบริหารจัดการองคกรภายใตหลักธรรมาภิบาล การมีสวนรวมทุกภาคสวนและ
ใหบริการสาธารณแกประชาชน 
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 ยุทธศาสตรการพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 

  ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
   1.แนวทางการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการคมนาคมขนสงที่จําเปน 

 2.แนวทางการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตรเพื่อสรางมูลคาเพิ่มผลผลิต 
ทางการเกษตร 
 3.แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน 

  ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
   1.สงเสริมและพฒันาการขบัเคลือ่นเศรษฐกิจพอเพียง 

2. สงเสรมิพฒันาประสทิธิภาพการผลิตภัณฑชุมชน 
3. สงเสรมิการคาการลงทุนที่เกิดประโยชนในทองถิ่น 
4.สงเสริมการทองเที่ยวที่สอดคลองกับศักยภาพชุมชน 

  ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดลอม 
1. การอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมโดยชุมชน 
2. การควบคุม ปองกันแกไขปญหาขยะและมลภาวะ 
3. สงเสรมิการใชพลังงานทดแทน 

ยุทธศาสตรท่ี 4การอนุรักษฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ 
ปญญาและทองถิ่น 
1. พัฒนาองคความรูดานศลิปวัฒนธรรมทองถิ่น 
2. อนุรักษและสงเสริมศลิปวัฒนธรรมทองถิ่นในชุมชน  
3. การเผยแพรศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นสูภายนอก 

  ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานการศึกษา ดานสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 
1. สงเสรมิการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต  
2. สงเสรมิสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน 
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส 

  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน และการสรางความรวมมือในการ
   รักษาความสงบเรียบรอย 

1. การรักษาความสงบเรียบรอย และความปลอดภัยในชุมชน 
2. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3. การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอบายมุขและแรงงานตางดาว 

ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ด ี
1. พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรทองถิ่น 
2.เสริมสรางประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบรหิารจัดการ 
3. สงเสรมิการมสีวนรวมของทกุภาคสวนและการตรวจสอบควบคุม 
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6.  นโยบายการพัฒนาของผูบริหาร 
 เปนนโยบายที่มุงเนนใหการบริหารงานของเทศบาล สามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชนและตอบสนองภารกิจของรัฐอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการดําเนินการดังนี้ 

 ๑.นโยบายดานการเมืองและการบริหาร 

    ๑.๑ พัฒนาเทศบาลตําบลทุงขาวพวงใหเปนหนวยงานที่ยึดหลัก 

    การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี  มีมาตรฐานอีกทัง้จะพัฒนาระบบ 

    การใหบริการสาธารณะใหมีคุณภาพตามหลักธรรมาภบิาล   
    ลดขั้นตอนการปฏิบัติใหมีความรวดเร็ว  สามารถสนองตอ 

    ความตองการของประชาชนอยางตรงเปาหมายและเกิดประโยชนสูงสุด 

    ๑.๒  สงเสรมิสนบัสนุนชุมชนเขาสูกระบวนการมสีวนรวมทาง 

    การบริหารภายใตระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรงเปน 
    ประมุข  พัฒนาการทํางานฝายนิตบิัญญัติ  ไดแก  สภาเทศบาลตําบล 

    ทุงขาวพวง  สมาชิกสภาเทศบาลสูประชาธิปไตยในระดบัชุมชน 

    ๑.๓ สงเสริมและสรางความเขมแขง็ใหกบัชุมชน  สนับสนุนใหม ี
    กิจกรรมและโครงการตางๆ  สนับสนุนการทํางานรวมกันกับ 

    คณะกรรมการชุมชน  สวนราชการ  ประชาชน  พนักงาน  เจาหนาที ่
    เทศบาลอยางสมานฉันทไมแตกแยกเพื่อรวมกันพฒันาและยกระดับ 
    ชุมชนใหมีการพฒันาอยางยัง่ยืน 

    ๑.๔ เปลี่ยนแปลงระบบโครงสราง  ปรบัปรุงสถานที่ทํางาน  อุปกรณ 
    เครื่องมือเครื่องใชใหมีประสทิธิภาพ  สะอาดเปนระเบียบเรยีบรอย   
    ยกระดับการพฒันาศักยภาพการใหบริการประชาชนอยางม ี  
    ประสิทธิภาพ 

   ๒.นโยบายดานการพัฒนาสังคม  คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 

    ๒.๑ สงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  การสรางวินัย  การเสียสละใน 

    การรวมคิดรวมทํากจิกรรมชุมชน 

    ๒.๒ สงเสริมและสนบัสนุนงบประมาณใหเพียงพอในการดูแล 

    ดานสวัสดิการเบี้ยยงัชีพ  คาตอบแทนแกผูสูงอายุ  ผูพกิาร  ผูปวย 

    โรคเอดส  เด็กดอยโอกาส  กลุมอาสาสมัครพัฒนาตําบล อปพร. ชรบ. 
    อสม.  ตํารวจบานทุกกลุมใหทั่วถึงและเทาเทียมกัน 

    ๒.๓ ดูแลคุณภาพชีวิตความเปนอยู  ความปลอดภัยในชีวิตและ 
    ทรัพยสิน  ประชากรทั้งตําบล  เพื่อลดอบุัติเหตุและการกอ  
    อาชญากรรม (ผลักดันโครงการติดตั้งกลอง CCTV) จุดสําคญั 

    ๒.๔ สนับสนุนใหมกีารจัดเกบ็  การกําจัดขยะมูลฝอยภายใน 

    เขตเทศบาลใหเปนไปดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  สะอาด  ถูกตอง 

   ๓.นโยบายดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

    ๓.๑ สงเสริมและยกระดับการศึกษา  พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

    การศึกษาเพื่อรองรบัการเขาสูประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC) 
    ๓.๒ สงเสริมใหนกัเรียนในศูนยพัฒนาเดก็เล็กและโรงเรียนในเขตพื้นที ่
    เทศบาลตําบลทุงขาวพวงใหมีความพรอมทางอารมณและความพรอม 
    ทางวิชาการ  เนนการศึกษาตามอจัฉริยะภาพของเด็กสูความเปนเลิศ 
    ในดานตางๆ ที่จะสามารถศึกษาตอทุกระดับตอไปอยางมีคณุภาพ 
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    ๓.๓ สนับสนุนบริการรถรบัสงนักเรียนในเขตพื้นที่รบัผิดชอบ  จัดสรร 
    งบประมาณดานวัสดสุื่อการเรียนการสอน  อาหารเสรมิ (นม)  อาหาร 

    กลางวันอยางเพียงพอกบัทุกโรงเรียนในเขตพื้นทีร่ับผิดชอบ 

    ๓.๔ สืบสาน  อนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น  ประเพณชีนเผา 

    ทุกศาสนา  งานรัฐพิธีตางๆ 

   ๔.นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน 

    ๔.๑ สนับสนุน  ปรับปรงุระบบโครงสรางพื้นฐาน  ถนนทุกสาย   
    รางระบายน้ํา  สะพาน  ระบบไฟฟา  ประปา  เครื่องหมายปายจราจร 
    ปายหมูบาน  ปายซอยในเขตพื้นที่รบัผิดชอบ 

    ๔.๒ ปรับปรงุภูมิทัศนถนนสายหลัก  ที่พักรมิทางเพื่อความประทับใจ 
    ในนักทองเที่ยว (ถนนสีขาว-สีเขียว)  นาเที่ยวหนึ่งเดียวในอําเภอ 

   ๕.นโยบายดานเศรษฐกิจ 

    ๕.๑ สงเสริมและสนบัสนุนกองทนุกลุมอาชีพ  กลุมออมทรพัยเพื่อ 

    การผลิต  รานคาสวัสดิการชุมชน  วิสาหกิจชุมชน  หัตถกรรมชุมชน 
    สินคา OTOP เพื่อรายไดเสริมสูอาชีพหลัก 

    ๕.๒ สงเสริมสนับสนุนการใชปุยอินทรียแทนปุยเคมีเพือ่ลดตนทุน 
    เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหมของ 

    พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว 

   ๖.นโยบายดานสาธารณสุข  การกีฬาและสันทนาการ 

    ๖.๑ สงเสริมดําเนินการกจิกรรมดานสุขภาพของประชาชนและบริการ 
    สาธารณสุขขั้นพื้นฐานเพื่อคัดกรองการเจ็บปวยของประชาชนเบื้องตน 
    (บรกิารรับสงผูปวยฉุกเฉินทุกพื้นที่) 
    ๖.๒ สงเสริมสนับสนุนงานดานรกัษสุขภาพ  พลานามัย  ปองกันภัย 

    ยาเสพติด  การแขงขันกีฬา  งานสันทนาการ  เด็ก  เยาวชน  ประชาชน 

    ผูสงูอาย ุ

   ๗.นโยบายดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

    ๗.๑ พัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ  พัฒนาความรูใหกบั 
    บุคลากรทองถิ่นและประชาชนในเขตพื้นที่ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ   
    เทศบาลตําบลทุงขาวพวง 
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สวนที่ ๓ 

การบันทึกขอมูลในแบบรายงาน 

แบบที่  ๑  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
คําชี้แจง  :  แบบที่  ๑  เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
โดยจะทําการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชแผน
ยุทธศาสตรแลว 
ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นเทศบาลตําบลทุงขาวพวง 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดําเนินการ 
ไมมีการ

ดําเนินการ 
๑  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล 

  

๑.๓  มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ   
๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๖  มีคณะกรรมการพฒันาเทศบาลและประชาคมเมืองพิจารณารางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

  

๒  การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 
๒.๑  มีการรวมรวมขอมลูและปญหาสําคัญของเทศบาลมาจดัทําฐานขอมูล   
๒.๒  มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามสีวนรวมในการจดัทําแผน   
๒.๓  มีการวิเคราะหศักยภาพของเทศบาล (SWOT) และ AIC  เพื่อประเมิน
สถานภาพการพฒันาเทศบาล 

  

๒.๔  มีการกําหนดวสิัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลทีส่อดคลองกบั 
ศักยภาพของทองถิ่น 

  

๒.๕  มีการกําหนดวสิัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลทีส่อดคลองกบั 
ยุทธศาสตรจงัหวัด 

  

๒.๖  มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน   
๒.๗  มีการกําหนดเปาหมายการพฒันาเทศบาล   
๒.๘  มีการกําหนดยทุธศาสตรการพฒันาและแนวทางการพฒันา   
๒.๙  มีการกําหนดยทุธศาสตรทีส่อดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา   
๒.๑๐ มีการอนมุัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพฒันา   
๒.๑๒ มีการจัดทําบญัชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   
๒.๑๓ มีการกําหนดรปูแบบการติดตามประเมินผลแผนยทุธศาสตร   
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แบบที่  2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรายไตรมาส และระยะ 6 เดือน 

คําชี้แจง  :  แบบที่  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภายใตแผนยุทธศาสตร ๕  ป (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)  โดยมี
กําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุกๆ  ๓  เดือน(รายไตรมาส)และทุกๆ ๖  เดือน  
โดยเริ่มตั้งแตสิ้นสุดโครงการ  เดือน  ตุลาคม  ๒๕๕๘ – กันยายน  ๒๕๕๙ 
สวนที่  1  ขอมูลท่ัวไป 
1.  ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น เทศบาลตําบลทุงขาวพวง 
2.  รายงานผลการดําเนินงานไตรมาส 
 (1) ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม – ธันวาคม  2558) (2) ไตรมาสที่  2  (มกราคม – มีนาคม 2559)  
 (3) ไตรมาสที่  3  (เมษายน – มิถุนายน 2559) (4) ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม–กันยายน 2559) 
สวนที่  2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา  3  ป 
3. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันา  3  ป (2559-2561) 

ยุทธศาสตรการพฒันา 

ปที่ 1 พ.ศ.2559 ปที่ 2 พ.ศ.2560 ปที่ 3 พ.ศ.2561 รวม 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. ดานการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานที่
เหมาะสมกับชุมชน 

59 75,590,000 59 28,930,000 59 28,620,000 177 133,140,000 

2. ดานการพัฒนา
เศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว 

13 925,000 13 925,000 13 925,000 39 3,285,000 

3. ดานการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

14 1,130,000 14 860,000 14 860,000 42 2,850,000 

4. ดานการอนุรักษ 
ฟนฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่น 

20 1,420,000 20 1,420,000 20 1,420,000 60 4,260,000 

5. ดานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
สาธารณสุขและคุณภาพ
ชีวิต 

84 26,060,000 84 22,817,000 84 22,817,000 252 71,694,000 

6. ดานการจัดระเบียบ
ภายในชุมชนและการ
สรางความรวมมือในการ
รักษาความสงบเรียบรอย 

17 2,544,700 17 2,544,700 17 2,544,700 51 7,634,100 

7.การบริหารจัดการ
บานเมืองทีด่ ี

26 8,627,000 26 8,627,000 26 8,627,000 78 25,881,000 

รวม 233 116,296,700 233 66,123,700 233 65,813,700 699 248,234,100 
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4.  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา  ปพ.ศ.2559 รวม 4 ไตรมาส 
 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนา 

จํานวนโครงการ 
ที่ดําเนินการ 

เสร็จสิ้น 

จํานวนโครงการ 
ที่อยูในระหวาง

ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ที่ยังไมได 
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จํานวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

จํานวนโครงการ
ทั้งหมด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน  รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1. ดานการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานที่
เหมาะสมกับชุมชน 

13 22.03 2 3.39 1 1.69 - - - - 59 25.32 

2. ดานการพัฒนา
เศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว 

1 7.69 - - 1 7.69 - - - - 13 5.58 

3. ดานการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

1 7.14 - - 1 7.14 - - - - 14 6.01 

4. ดานการอนุรักษ 
ฟนฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถิ่น 

9 45.00 - - 6 30.00 - - - - 20 8.58 

5. ดานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
สาธารณสุขและ
คุณภาพชีวิต 

42 50.00 - - 9 10.17 - - - - 84 36.05 

6. ดานการจัด
ระเบียบภายในชุมชน
และการสรางความ
รวมมือในการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

2 11.76 - - 4 23.53 - - - - 17 7.30 

7.การบริหาร
จัดการบานเมืองที่ด ี 22 84.62 - - 3 11.54 - - - - 26 11.16 

รวม 100 42.92 2 0.86 25 10.73 - - - - 233 100 
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5.  การเบิกจายงบประมาณ  ป  2559 
 

ประเภทรายจาย 
จํานวนเงิน 

รวม รอยละ 
เงินรายได 

เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

เงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ 

เงินสะสม 

งบกลาง     7,192,721.61  

- เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

    225,509.08  

  - เบี้ยยังชีพคนชรา     4,977,700  
  - เบี้ยยังชีพคนพิการ     1,232,000  
  - เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส     120,000  
  - เงินสํารองจาย     43,492  
  - รายจายตามขอผูกพัน     232,740.53  
  - เงินสมทบกองทุน กบท.     361,280  
งบบุคลากร     13,294,449.88  

  - เงินเดือน (ฝายการเมือง)      2,508,720  
  - เงินเดือน (ฝายประจํา)     10,785,729.88  
งบดําเนินการ     12,613,456.87  

   - คาตอบแทน     1,341,866.75  
   - คาใชสอย     6,991,990.27  
   - คาวัสดุ     3,767,223.95  
   - คาสาธารณูปโภค     512,375.90  
งบลงทุน     7,538,444  

   - คาครุภัณฑ     690,180  
   - คาที่ดินและสิ่งกอสราง     3,691,414  
   - คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งกอสราง 

    81,350  

งบเงินอุดหนนุ     3,075,500  
งบรายจายอื่น     34,705  

    รายจายอื่น     34,705  

รวม     40,673,777.36  
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สวนที่  3  ผลการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
6.  โครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป  2559 
ลําดับ

ที่ 
ประเภทรายจาย ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

ไดรับจัดสรร เบิกจายแลว 

1 งบกลาง      
1 เงินสวัสดิการผูสูงอายุ     4,977,700 
2 เงินสวัสดิการผูพิการ     1,232,000 
3 เงินสวัสดิการผูติดเชื้อ     120,000 
3 เงินอุดหนุนศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 
     

    - เงินประกันสังคมพนักงาน
จางตามภารกิจ 

    26,267.85 

2 งบบุคลากร     6,355,967.85 
1 เงินอุดหนุนศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 
     

    - เงินเดือนครูผูดูแลเด็ก     1,391,192.67 
    - เงินคาตอบแทนพนักงาน

จางตามภารกิจ 
    474,447.84 

    - คาวัสดุการศึกษา     139,400 
 รวม     2,005,040.51 

 
สวนที่  4  ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1. จํานวนงบประมาณไมเพียงพอในการดําเนินงาน 
2. มีโครงการที่ความตองการเรงดวนมาก 
3. การจัดทําแผนพฒันาสามป  ไมสอดคลองกบังบประมาณที่ไดรับจัดสรร 
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สวนที่ 4 
การวัดคุณภาพแผนพัฒนาและประเมินความพึงพอใจ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว 
๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนสามปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ขอ ๗  การวัดคุณภาพแผนพัฒนาทองถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  และการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่น  ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  (๑) การวัด
คุณภาพแผนพัฒนาทองถิ่น  ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแตวันประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น 
และดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดไวตามนัยหนังสือดังกลาวขางตนและเอกสารคําอธิบายแนวทางปฏิบัติ
ตามสิ่งที่สงมาดวย ๔  (๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  คณะกรรมการฯ สามารถนําเอาผล
การวัดคุณภาพของแผนมาใชเปนกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ไดตาม
ความเหมาะสม  เพื่อรวบรวมรายงานใหผูบริหารทราบ และเปนขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นตอไป 

ดังนั้น  เพื่อใหการประเมินเปนไปดวยความถูกตองและมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนงัสอืสัง่
การดังกลาว  จึงไดดําเนินการวัดคุณภาพแผนพฒันาตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  โดยสรุปผล
การประเมินมรีายละเอียด  ดังนี ้
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สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เทศบาลตําบลทุงขาวพวง 
2. วัน/เดือน/ป ที่รายงาน  วันที่  20 ตุลาคม  2559 
สวนท่ี 2  ยุทธศาสตรและโครงการในป  2559 

3. ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผน และจํานวนโครงการที่ไดปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ 

จํานวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยูในแผน 

จํานวนโครงการ 
ที่บรรจุในเทศ

บัญญัติ  
1. ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทีเ่หมาะสมกับชุมชน 59 16 

2. ดานการพัฒนาเศรษฐกจิและการทองเที่ยว 13 2 

3. ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 14 2  

4. ดานการอนุรกัษ ฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี

และภูมิปญญาทองถิ่น 

20 15 

5. ดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 84 51 

6. ดานการจัดระเบียบภายในชุมชนและการสรางความรวมมือในการ

รักษาความสงบเรียบรอย 

17 6 

7.การบรหิารจัดการบานเมอืงที่ด ี 26 25 

รวม 233 

117 
คิดเปนรอยละ 

50.21 
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สวนที่  3  ผลการดําเนินงาน 

4. ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

จํานวน

คน 

รอยละ จํานวน

คน 

รอยละ จํานวน

คน 

รอยละ 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 200 80.00 50 20.00 - - 

2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 210 84.00 40 16.00 
- - 

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 200 80.00 50 20.00 
- - 

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชน
ทราบ 190 76.00 60 24.00 

- - 

5) มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/ กิจกรรม 195 78.00 55 22.00 
- - 

6) มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 200 80.00 50 20.00 - - 

7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน
ในทองถิ่น 150 60.00 80 32.00 20 8.00 

8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากดําเนินโครงการ/กิจกรรม 190 76.00 50 20.00 10 4.00 

ภาพรวม พอใจ

มาก 

76.80 พอใจ 21.25 ไม

พอใจ 

1.50 
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5. ผลการประเมินระดับความพึงพอใจในการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตรของเทศบาล 
ตําบลทุงขาวพวง 
เกณฑการพิจารณา :หากคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ O หรือใกล O แสดงวาผลการดําเนินงานไมประสบ
ผลสําเร็จ  หากคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 5 แสดงวาผลการดําเนินงานประสบความสําเร็จในระดับปานกลาง หาก
คาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 8.50  แสดงวาผลการดําเนินงานประสบความสําเร็จในระดับดี และหากคาเฉลี่ยความ
พึงพอใจเทากับ  10 หรือใกล  10  แสดงวาผลการดําเนินงานประสบความสําเร็จมากท่ีสุด 
 
ยุทธศาสตรที่ 1  ดานโครงสรางพื้นฐานท่ีเหมาะสมกับชุมชน 
ผลการสํารวจ :ในภาพรวมของยุทธศาสตรนี้  มีความพึงพอใจระดับ “ดี”  โดยเรียงลําดับตามประเด็นที่มีความพึง
พอใจมากที่สุด ตามลําดับ ดังนี ้

ลําดับที่ ประเด็น คะแนนเต็ม   

10 คะแนน 

1 มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 8.85 

2 ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.72 

3 มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.70 

4 มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.65 

5 ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น 8.50 

6 มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 8.25 

7 มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 8.20 

8 มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.40 

 รวม 8.41 
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ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
ผลการสํารวจ :ในภาพรวมของยุทธศาสตรน้ี  มีความพึงพอใจระดับ “ ดี”สัดสวนโดยเรียงลาํดับตามประเด็นที่มีความ
พึงพอใจมากท่ีสดุ ตามลําดับ ดงันี ้

ลําดับที่ ประเด็น คะแนนเต็ม   

10 คะแนน 

1 มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 9.21 

2 ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.64 

3 มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.57 

4 มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.57 

5 ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น 8.50 

6 มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 8.50 

7 มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 8.00 

8 มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.71 

 รวม 8.46 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3  ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ผลการสํารวจ :ในภาพรวมของยุทธศาสตรน้ี  มีความพึงพอใจระดับ “ ดี”สัดสวนโดยเรียงลาํดับตามประเด็นที่มีความ
พึงพอใจมากท่ีสดุ ตามลําดับ ดงันี ้

ลําดับที่ ประเด็น คะแนนเต็ม   

10 คะแนน 

1 มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 9.00 

2 ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.93 

3 มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.29 

4 มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.29 

5 ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น 8.14 

6 มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 8.14 

7 มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 8.14 

8 มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.93 

 รวม 8.36 
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ยุทธศาสตรท่ี 4  ดานการอนุรักษ ฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

ผลการสํารวจ :ในภาพรวมของยุทธศาสตรน้ี  มีความพึงพอใจระดับ “ ดี ”สัดสวนโดยเรียงลําดับตามประเด็นที่มี
ความพึงพอใจมากที่สุด ตามลําดับ ดงันี้ 

ลําดับที่ ประเด็น คะแนนเต็ม   

10 คะแนน 

1 มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 8.93 

2 ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.64 

3 มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.57 

4 มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.50 

5 ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น 8.50 

6 มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 8.36 

7 มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 8.29 

8 มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.93 

 รวม 8.47 

 

ยุทธศาสตรท่ี 5  ดานการพัฒนาการศึกษา สาธารณสขุและคุณภาพชึวิต 

ผลการสํารวจ :ในภาพรวมของยุทธศาสตรน้ี  มีความพึงพอใจระดับ “ ดี”สัดสวนโดยเรียงลาํดับตามประเด็นที่มีความ
พึงพอใจมากท่ีสดุ ตามลําดับ ดงันี ้

ลําดับที่ ประเด็น คะแนนเต็ม   

10 คะแนน 

1 มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 9.07 

2 ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากดําเนินโครงการ/กิจกรรม 9.00 

3 มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.86 

4 มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.57 

5 ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น 8.57 

6 มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 8.50 

7 มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 8.21 

8 มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.00 

 รวม 8.60 
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ยุทธศาสตรที่ 6  ดานการจัดระเบียบชุมชนภายในชุมชนและสรางความรวมมอืในการรกัษาความสงบเรียบรอย 
ผลการสํารวจ :ในภาพรวมของยุทธศาสตรน้ี  มีความพึงพอใจระดับ “ดี”สัดสวนโดยเรยีงลาํดับตามประเด็นท่ีมีความ
พึงพอใจมากท่ีสดุ ตามลําดับ ดงันี ้

ลําดับที่ ประเด็น คะแนนเต็ม   

10 คะแนน 

1 มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 9.07 

2 ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.79 

3 มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.71 

4 มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.64 

5 ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น 8.57 

6 มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 8.57 

7 มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 8.57 

8 มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.50 

 รวม 8.68 

 

ยุทธศาสตรท่ี 7  ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
ผลการสํารวจ :ในภาพรวมของยุทธศาสตรน้ี  มีความพึงพอใจระดับ “ ดีมาก”สัดสวนโดยเรียงลําดับตามประเด็นท่ีมี
ความพึงพอใจมากที่สุด ตามลําดับ ดงันี้ 

ลําดับที่ ประเด็น คะแนนเต็ม   

10 คะแนน 

1 มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 9.43 

2 ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากดําเนินโครงการ/กิจกรรม 9.07 

3 มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 9.00 

4 มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 9.00 

5 ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น 8.93 

6 มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 8.93 

7 มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 8.86 

8 มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.79 

 รวม 9.00 

 

 



23 
 

6. สรุปความพึงพอใจตอการดําเนินงานในยุทธศาสตรตางๆ 
 ผลการวิเคราะหในภาพรวม : สัดสวนของแบบประเมินสวนใหญมีความพึงพอใจคือ แสดงวา 

เทศบาลตําบลทุงขาวพวง  สามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายที่กําหนดไวในระดับดี  โดยประเด็นยุทธศาสตร

ที่พอใจมากที่สุดตามลําดับ  ดังนี้ 
ลําดับที่ ประเด็น ความพึงพอใจ คะแนนเต็ม 

10 คะแนน 
1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่เหมาะสมกับชุมชน  ดี 8.41 

2 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว ดี 8.46 

3 ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดี 8.63 

4 ดานการอนุรักษ ฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่น 

ดี 8.47 

5 ดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต ดี 8.60 

6 ดานการจัดระเบียบภายในชุมชนและการสรางความรวมมือในการรักษาความสงบ
เรียบรอย 

ดี 8.68 

7 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี ดี 9.00 

 รวม  7  ยุทธศาสตร ดี 8.60 
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บทที่ 5 

5. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนนิงานตามแผนพฒันาสามป  
๕.๑ ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของเทศบาลมีดังน้ี 

ปญหา 
๑)  เทศบาลตําบลทุงขาวพวงไดรับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงิน

อุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลนอยกวาปที่ผานมา  ซึ่งไมไดรับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไวในงบประมาณรายจาย
ประจําป  ทําใหไมสามารถดําเนินการโครงการไดทั้งหมด 

2) บุคลากรไมเพียงพอในการปฏิบัติงาน  
3)  เครื่องมอื  เครื่องใช  เทคโนโลยีในการทํางานยังมีไมเพยีงพอตอการดําเนินการ 
4)  หมูบานในเขตเทศบาลมีปญหาที่จะตองแกไขอยูเปนจํานวนมาก  
5)  ประชาชนมีปญหาและความตองการเปนจํานวนมาก   
อุปสรรค 
๑)  อํานาจหนาที่มีขอจํากัดทําใหไมสามารถดําเนินการได     

๕.๑ ปญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังน้ี 
  ปญหา 

๑) การจัดทําแผนพฒันาสามปของเทศบาลยังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่ไมสอดคลองกบัแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา   

๒)  เทศบาลไมสามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญตัิงบประมาณรายจายไดครบทุก
โครงการ/กจิกรรมและครอบคลมุทุกยทุธศาสตรการพฒันา   

๓)  เทศบาลไมสามารถดําเนินการไดครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไวในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย  
  อุปสรรค 

๑)  เทศบาลตําบลทุงขาวพวงมีงบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินงานแกไขปญหาและ
ความตองการของประชาชนในชุมชนไดทั้งหมด  

๒)  เทศบาลตั้งงบประมาณในการดําเนินการตามภารกิจแตละดานบางรายการยังไมเพียงพอ
และบางรายการมากเกินไป  ทําใหตองโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจายรายการใหม      
  

๖.  ขอเสนอแนะ 
เพื่อใหการดําเนินงานของเทศบาลตําบลทุงขาวพวง  มีระดบัความสําเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค

และเปาหมายที่วางไวและประชาชนมีความพึงพอใจสงูสุด  จึงมีขอเสนอแนะ  ดังนี้   
 ๖.๑  การดาํเนินงานของเทศบาล 

1)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามป 

2)  ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายให
สามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น   

3)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตละดานที่
จะตองดําเนินการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจายรายการใหม  
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๖.๒  การบริการประชาชน 
๑)  ควรปรับปรุงระบบทอ/รางระบายน้ํา  แกไขปญหาขยะในชุมชน 
๒)  ควรปรับสถานที่ในการใหบริการประชาชนอยางพอเพียง  เชน  มีจุดบริการและเกาอี้

เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจาหนาที่คอยใหคําแนะนําที่ดี   
๓)  ควรประชาสัมพันธขาวสารตางๆ ผานทางหอกระจายขาวมากกวานี้และประชาสัมพันธ

ขาวบอยๆ  
๔)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก  

รวดเร็วและถูกตองในการบริการของเทศบาล 

จากขอเสนอแนะดังกลาว  หากเทศบาลตําบลทุงขาวพวงสามารถดําสามารถดําเนินการได  จะสงผล
ใหประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด 
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สวนที่  6 
สรุปรายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา 

1.  ผลการติดตามแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖1) 
 จากการติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) ของเทศบาลตําบลทุงขาวพวง  
สามารถสรุปได  ดังนี้ 
 ๒.๑  เทศบาลไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามป เปนไปดวยความถูกตองตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘   
 ๒.๒  เทศบาลสามารถดําเนินงานไดตามวัตถุประสงคมากกวารอยละ ๕๐ ของแผนดังนี้  

การวางแผน  

  ยุทธศาสตร 
2559 2560 2561 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

1.การพฒันาโครงสรางพื้นฐานที ่ 59 75,590,00 59 28,930,000 59 28,620,000 

2.การพฒันาเศรษฐกจิและการ
ทองเที่ยว 

13 925,000 13 925,000 13 925,000 

3.การบริหารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  

14 1,130,000 14 860,000 14 860,000 

4.การอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

20 1,420,000 20 1,420,000 20 1,420,000 

5.การพัฒนาสาธารณสุขและ
คุณภาพชีวิต  

84 26,060,000 84 22,817,000 84 22,817,000 

6.การจัดระเบียบภายในชุมชน
และการสรางความรวมมือในการ
รักษาความสงบเรียบรอย 

17 2,544,700 17 2,544,700 17 2,544,700 

7.การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี  26 8,627,000 26 8,627,000 26 8,627,000 

รวมท้ังสิ้น 233 116,296,700 233 66,123,700 233 65,813,700 
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การนําไปปฏิบัต ิ
ผูบริหารเทศบาลตําบลทุงขาวพวง ไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 โดยมี
โครงการที่บรรจุอยูในเทศบัญญัติงบประมาณจํานวน 117 โครงการ งบประมาณ 23,516,134 บาท               
และโครงการที่ ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จํานวน 4 โครงการ งบประมาณ 10,509,550 บาท                      
จายขาดเงินสะสม งบประมาณ 1,528,000 บาท รวม 35,553,684  จําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้  

ยุทธศาสตร 
2559 

จํานวน งบประมาณ 

1.การพฒันาโครงสรางพื้นฐานทีเ่หมาะสมกบัชมุชน 

- เงนิอุดหนนุเฉพาะกจิ   

- จายขาดเงินสะสม (แผนเพิม่เติม) 

16 

3 

6 

5,000,000 

8,987,550 

1,528,000 

2.การพฒันาเศรษฐกจิและการทองเที่ยว 2 110,000 

3.การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม  2 200,000 

4.การอนุรักษ ฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

15 660,000 

5.การพัฒนาสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต  

- เงนิอุดหนนุเฉพาะกจิ   

51 

1 

11,482,735 

1,522,000 

6.การจัดระเบียบภายในชุมชนและการสรางความรวมมือในการ
รักษาความสงบเรียบรอย 

6 1,039,999 

7.การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี  25 5,023,400 

รวมท้ังสิ้น 127 35,553,684 
คิดเปนรอยละ 50.21 ของโครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติประจาํปงบประมาณ 2559 (117 โครงการ) 
คิดเปนรอยละ 53.14 ของโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) และเพิม่เตมิ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

1 ค่าก่อสร้างลาน คสล. ลานหน้าอาคารชมรมผู้สูงอายุ ม.1 141,000        

2 ค่าก่อสร้างถนน คสล. เข้าพ้ืนท่ีการเกษตรป่าตึงงาม ม.1 359,000        

3 ค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. หมู่ 2 หน้า ร.ร. แม่กอน 189,000        

4 ค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. หมู่ 2 หัวบ้าน  462,000        

5 ค่าก่อสร้าง ถนน คสล. ข้างร้านนิยมพานิช ม.3 502,000        

6 ค่าก่อสร้าง ถนน คสล. หย่อมบ้านปางเบาะ ม.4 251,000        

7 ค่าก่อสร้างถังเก็บน้ํา คสล.  แม่จาเหนือ ม.4 228,000        ชะลอโครงการ

8 ค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยเข้าอ่างเก็บน้ํา ม.4 313,000        

(โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําต่อจากจุดเดิม)

9 โครงการจัดซ้ือวัสดุท่อประปา หมู่ 5 795,000        

10 ค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านหมอเมือง ม.6 112,000        ชะลอโครงการ

11 ค่าก่อสร้างทางล้อรถ คสล. ทางเข้าพ้ืนท่ีเกษตรนํ้าคอง ม.6 195,000        รอดําเนินการ

12 ค่าก่อสร้างทางล้อรถ คสล. ทางเข้าพ้ืนท่ีเกษตรดอยยาว ม.6 195,000        

13 ค่าก่อสร้างลาน คสล. หอเจ้าเจ้าเมือง ม.7 330,000        

14 ค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา ม.7 170,000        

15 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินสิ่งก่อสร้างต่างๆ 758,000        

16 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร 

โครงการตามเทศบัญญัติ   รวม 16 โครงการ 5,000,000    

17 โครงการติดตั้งกล้อง CCTV 899,550        อุดหนุนเฉพาะกิจ

18 โครงการก่อสร้างถนน Over lay หมู่ 2 5,628,000     อุดหนุนเฉพาะกิจ

19 โครงการก่อสร้างถนน Over lay หมู่ 3 2,460,000     อุดหนุนเฉพาะกิจ

โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวม 3 โครงการ 8,987,550    

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 



งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

1 โครงการปรับปรุงระบบประปาผิวดินพร้อมติดตั้งเครื่องสูบนํ้า ขนาด 4 น้ิว  หมู่ 1 211,000        จ่ายขาดเงินสะสม

2 โครงการก่อสร้างระบบรางส่งนํ้าคอนกรีต หมู่ 2 449,000        จ่ายขาดเงินสะสม

3 โครงการจัดซื้อถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 ลิตร จํานวน  2 ถัง หมู่ 2 60,000          จ่ายขาดเงินสะสม

4 โครงการก่อสร้างระบบรางส่งนํ้าคอนกรีต   หมู่ 3 210,000        จ่ายขาดเงินสะสม

5 โครงการปรับปรุงโครงการก่อสร้างถังเก็บนํ้า คสล. พร้อมติดตั้งเครื่องสูบนํ้า หมู่ 5 338,000        จ่ายขาดเงินสะสม

6 โครงการสร้างฝายหินเรียงกล่องแกรเบ้ียน  หมู่ 7 260,000        จ่ายขาดเงินสะสม

รวม    6  โครงการ 1,528,000    

รวม    25  โครงการ 15,515,550  

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 



งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ

1 โครงการดําเนินงานของกลุ่มอาชีพ 100,000        ดําเนินการแต่ไม่เบิกจ่าย

2 โครงการอุดหนุนเอกชน (วิสาหกิจกลุ่มมะม่วง) 10,000          

รวม 2 โครงการ 110,000       

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ

1 โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ํา   100,000        

2 โครงการหมู่บ้านนําร่องบริหารจัดการขยะ 100,000        ดําเนินการแต่ไม่เบิกจ่าย

รวม 2 โครงการ 200,000        

ลําดับท่ี หมายเหตุ

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2

การนําปรัชญาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ยุทธศาสตร์ท่ี 3



งบประมาณ หมายเหตุ
ตามเทศบัญญัติ

1 อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอเชียงดาว (งานรัฐพิธี) 5,000            ไม่ได้ดําเนินการ

2 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ 100,000        

3 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีชนเผ่า 150,000        

4 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีถวายเทียนพรรษา 80,000          

5 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง 100,000        

6 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง (หมู่บ้าน) 90,000          

7 อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอเชียงดาว (ประเพณีสงกรานต์) 5,000            

8 อุดหนุนวัดห้วยเป้า ตามโครงการพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 20,000          ไม่ได้ดําเนินการ

9 อุดหนุนวัดสว่างมงคล ตามโครงการพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 20,000          

10 อุดหนุนวัดพระธาตุมอญจิ่ง ตามโครงการสรงน้ําพระธาตุดอยมอญจิ่ง 20,000          ไม่ได้ดําเนินการ

11 อุดหนุนวัดพระธาตุศรีสามรักษ์ ตามโครงการสรงน้ําพระธาตุศรีสามรักษ์ 20,000          ไม่ได้ดําเนินการ

12 อุดหนุนวัดสว่างมงคล ตามโครงการสรงน้ําพระธาตุสว่างมงคล 20,000          ไม่ได้ดําเนินการ

13 อุดหนุนวัดห้วยเป้า ตามโครงการสรงน้ําพระธาตุดอยปานต่าง 20,000          ไม่ได้ดําเนินการ

14 อุดหนุนอําเภอเชียงดาว ตามโครงการจัดมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งท่ี 40 5,000            

15 อุดหนุนจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการจัดมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งท่ี 40 5,000            

รวม 15 โครงการ 660,000       

ยุทธศาสตร์ท่ี 4

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม

การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน



งบประมาณ หมายเหตุ
ตามเทศบัญญัติ

1 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมส่งเสริมทักษะและพัฒนาการเรียนรู้ฯ 51,000          

2 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 80,000          

3 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเรียนการสอน ศพด. 100,000        

4 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมลูกเสือ 50,000          

5 อุดหนุนอาหารกลางวัน ศพด. 1,487,200     

6 ค่าใช้จ่ายปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด 2 โรงเรียน 40,000          

7 ค่าใช้จ่าย Internet โรงเรยีน 33,600          

8 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงห้องสมุด ร.ร.สังกัด อปท. 200,000        

9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัด 100,000        

10 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู ร.ร.ในสังกัด 14 คน 42,000          

11 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา (SBMLD) 1,500,000     

12 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู ผดด. 22,000          

13 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 39,000          

14 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการรักการอ่านในสถานศึกษา ในสังกัด อปท. 100,000        

15 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์เรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย ร.ร.ในสังกัด อปท. 100,000        

16 ค่าปัจจัยพ้ืนฐานเด็กยากจน 33,000          

17 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล 447,899        

18 อาหารเสริมนม 1,679,736     

19 ค่าปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ รร.บ้านห้วยเป้า 200,000        

20 ค่าปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ รร.อนุบาลพัฒนาต้นน้ําขุนคอง 200,000        

21 อาหารกลางวัน รร.สังกัด สพฐ. 2,708,000     

22 อาหารกลางวัน กศน. 100,800        ไม่ได้ดําเนินการ

23 อุดหนุนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 160,000        

24 อุดหนุนโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ 30,000          

25 อุดหนุนโครงการกีฬานักเรียน 50,000          

26 อุดหนุนโครงการค่ายวิถีพุทธ 30,000          

27 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี 30,000          

28 อุดหนุนสถานศึกษากรมการศึกษานอกโรงเรียน กศน. 20,000          ไม่ได้ดําเนินการ

รวม 9,634,235    

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี 5
การพัฒนาด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต



งบประมาณ หมายเหตุ

ตามเทศบัญญัติ

28 การแพทย์ฉุกเฉิน 100,000        ดําเนินการแต่ไม่เบิกจ่าย

29 ค่าใช้จ่ายในการควบคุมป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 180,000        

30 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ อสม. 100,000        ไม่ได้ดําเนินการ

31 อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. หมู่ท่ี 1 15,000          

32 อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. หมู่ท่ี 2 15,000          

33 อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. หมู่ท่ี 3 15,000          

34 อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. หมู่ท่ี 4          เบิกจ่ายหมู่บ้าน 15,000          

35 อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. หมู่ท่ี 5          7,500.-บาท 15,000          

36 อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. หมู่ท่ี 6 15,000          

37 อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. หมู่ท่ี 7 15,000          

38 โครงการคุ้มครองผู้บริโภค 100,000        ไม่ได้ดําเนินการ

39 โครงการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนผู้ด้อยโอกาส 50,000          ไม่ได้ดําเนินการ

40 ค่าใช้จ่ายเบี้ยผู้ติดเชื้อ 50,000          

41 ค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทํางานช่วงปิดภาคเรียน 50,000          

42 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันสตรีสากล 100,000        

43 โครงการพัฒนาสถาบันครอบครัว 10,000          ไม่ได้ดําเนินการ

44 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มผู้สูงอายุ 100,000        

45 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมกลุ่มเยาวชน 50,000          ไม่ได้ดําเนินการ
46 ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาประชาชน 200,000        

47 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมผู้สูงอายุ 100,000        ดําเนินการแต่ไม่เบิกจ่าย

48 โครงการกีฬานักเรียน 100,000        

49 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 150,000        

50 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 203,500        

51 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา 100,000        

รวม 51 โครงการ 11,482,735  

1 โครงการก่อสร้าง อาคาร ศพด. 1,522,000     อุดหนุนเฉพาะกิจ

รวม 52 โครงการ 13,004,735  

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี 5

การพัฒนาด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

ลําดับท่ี



งบประมาณ หมายเหตุ

ตามเทศบัญญัติ

1 เงินสํารองจ่าย 525,299        

2 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรม อปพร. 180,000        ไม่ได้ดําเนินการ

3 โครงการฝึกอบรม อพปร. 150,000        ไม่ได้ดําเนินการ

4 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านปลอดยาเสพติด 140,000        

5 โครงการฝึกอบรมชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานคืน 28,500          ไม่ได้ดําเนินการ

6 โครงการฝึกอบรมอาสาป้องกันภัยยาเสพติด 16,200          ไม่ได้ดําเนินการ

รวม 6 โครงการ 1,039,999    

ยุทธศาสตร์ท่ี 6

ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการสร้างความร่วมมือในการักษาความสงบเรียบร้อย

โครงการ/กิจกรรมลําดับท่ี



งบประมาณ หมายเหตุ
ตามเทศบัญญัติ

1 ค่าจัดเก็บและบันทึกข้อมูลพ้ืนฐาน 40,000          ดําเนินการแต่ไม่เบิกจ่าย

2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 730,000        

3 ค่าใช้จ่ายตามมติ ครม. 200,000        

4 โครงการลดอุบัติทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 

5 โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

6 ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน 300,000        

7 ค่าโทรคมนาคมและการสื่อสาร 85,000          

8 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สํานักปลัด 42,000          

9 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง 31,700          

10 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา 47,700          

11 อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (จัดซ้ือจัดจ้าง) 37,000          

12 ค่าจ้างท่ีปรึกษาฯ 35,000          

13 ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดซ้ือจัดจ้าง 50,000          

14 ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมสัมมนาด้านการเงินการคลัง 100,000        

15 โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี 50,000          

16 โครงการจัดทําแผนท่ีภาษี 200,000        

17 ค่าใช้จ่ายโครงการ E-laas 30,000          ไม่ได้ดําเนินการ

18 ค่าจัดซ้ือยานพาหนะ กองการศึกษา 539,000        

19 ค่าจัดซ้ือหลังคาอลูมิเนียม 16,000          

20 โครงการเลือกต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 200,000        ไม่ได้ดําเนินการ

21 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้นําชุมชนเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน 500,000        

22 ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาสหมิตร กีฬารวมพลคนท้องถ่ิน 100,000        

23 ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 70,000          

24 ค่าจัดซ้ือรถขุดตีนตะขาบ 1,590,000     

25 โครงการจัดทําแผนพัฒนาสามปีและแผนชุมชน 30,000          

รวม 25 โครงการ 5,023,400    

รวมเงินงบประมาณตามเทศบัญญัติ  จํานวน   117  โครงการ 23,516,134  -

รวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  4 โครงการ 10,509,550  -
จ่ายขาดเงินสะสม 6 โครงการ 1,528,000    
รวมท้ังหมด 127 โครงการ 35,553,684  

ยุทธศาสตร์ท่ี 7
การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม
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