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ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผล และ
เสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าว และ
ต้องประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม 

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งยั้งประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ 
คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์  อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น 
สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
                                                                  เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง 
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวัน นับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพราะ
ระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าว
ไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป 

เทศบาลตำบลทุ่งยั ้งได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕         
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาการให้บริการประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาอาชีพของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และ    
                    การกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 

ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งย้ัง 
 1. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพิ่มในภายหลัง

เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณท่ีผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาด การวิเคราะห์การ
ใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง  

2. โครงการ / กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรม    
ให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ 

๓. โครงการ/กิจกรรมที่มีการคำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ 

4. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความ
พร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงินการคลัง
ของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 
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๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของเทศบาลตำบลทุ่งยั้งให้มากข้ึน ทั้งก่อน
การดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเม่ือเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทางวิธีการให้เกิดกระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง รวมถึงการเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากข้ึน 

๖. ควรมีการสำรวจข้อมูลพื ้นฐานของเทศบาลตำบลทุ ่งยั ้ง  และมีฐานข้อมูลที ่เป็นปัจจุบัน         
เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อนำไปสู่แนวทางการ กำหนด   
ทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

๗. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
ด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด 

๘. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้
ครอบคลุมทกุพ้ืนที่อย่างทั่วทั่วถึง 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ถือว่ามีความสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้
เพื่อให้ทราบถึงกลไกในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล อันจะเป็นประโยชน์
ต่อการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลต่อ ๆ ไป และเป็นการสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมในท้องถิ่น และนอกจากนี้ 
การติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติยังเป็นการตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรม/โครงการ   
อยู ่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดและเป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
ประชาชนได้รับประโยชน์อันเป็นผลการมาจากการดำเนินกิจกรรม/โครงการ เพ่ิมมากข้ึน 

การติดตาม (Monitoring) และประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย 
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและ
จุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิด และหลักการ
ติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ ผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง สามารถกำกับดูแล ทบทวนและพัฒนางาน 
พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญดังนี้ 

(1) ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาของเทศบาลตำบล  
ทุ่งยั้ง หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่รวมทั้ง
งบประมาณในการดำเนินงาน 

(2) ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ตรวจสอบดูว่าแผนงาน 
โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้าน ปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่
อย่างไร 

(3) ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

(4) ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลทุ่งยั้งว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและ
กำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิด
ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล
ตำบลทุ่งยั้ง  
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 บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุม
รอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิด      
จุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ 
ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้าย  เมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้
เสียในเขตเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ให้เกิดประโยชน์เพ่ือดำเนินการขยายแผนโครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุง
และเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  ตามแนวคิดและนโยบาย
ของผู้บริหาร โดยการเปลี่ยนเมืองทุ่งยั้ง ให้เป็น “มหานคร”  โดยการเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ ทำใหม่ (Active Action)
ซึ ่งการติดตามและประเมินผล ส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่ งยืน เป็นไปตาม
เป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
เพื่อติดตามการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบครบถ้วน

หรือไม่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ในแต่ละยุทธศาสตร์       
เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชน และในท้องถิ่นที่มีต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลอาจสามารถ 
เพ่ือนำผลการติดตามและประเมินผลเสนอต่อผู้บริหารเทศบาล ให้ดำเนินการปรับปรุง แก้ไข กรณีมีข้อเสนอแนะ
ให้ปรับปรุง 

3. ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
     ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงาน หรือบุคคลภายนอกดำเนินการ หรือ

ร่วมดำเนินการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ 
     1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างข้อกำหนด ขอบขา่ย

และรายละเอียดของงาน ที่จะมอบหมายในหนว่ยงาน หรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
 2) ผู้บริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
 3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล 
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 4) ในหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที ่ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตาม และ 
ประเมินผลรายงานผลการดำเนินการซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตาม และ
ประเมินผลเพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ ผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๘ ดังนี้ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย 
๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาคัดเลือก จำนวน 3 คน 
๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน  
๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน 
๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน  
๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน  
คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจ
ได้รับการคัดเลือกอีกได ้ 

ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลกำหนดแนวทาง 
วิธีการในการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๙ (๑)  

ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ดำเนินการติดตาม
และ ประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๙ (๒)  

ขั้นตอนที่ ๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล รายงานผล และ
เสนอ ความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภา ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็น
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) 

ขั้นตอนที่ ๕ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม และประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่ เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม 
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ของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 30 (๕)  

(5) การรายงานผลของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง     
มีอำนาจหน้าที ่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยั้ง เพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยั้ง เสนอต่อสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 
ขั้นตอนการรายงานผล 

  
 
 

    นายกเทศมนตรี 
  ตำบลทุ่งยั้ง 

 
 

                                                             
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                         

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น       ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

 
                                                
 
 
 
 
 
 

(6) เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools 
for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดย 

คณะกรรมการ 
ติดตามและ 
ประเมินผล 

ละ 
ประเมินผละก
คณะกรรมการ 
ติดตามและ 
ประเมินผล 
รรมการ 

ติดตามและ 
ประเมินผล 

 

ประกาศผลการ
ติดตามภายใน
เดือนธันวาคม 

รายงานผล เสนอ 

คณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล 

สภาเทศบาล
ตำบลทุ่งยั้ง 

 

นายยก
เทศมนตรี 
ตำบลทุ่งยั้ง 

 

เสนอ เสนอ 

ธันวาคมของทุกปี 

ประกาศผลการติดตามและประเมนิผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาล
ตำบลทุ่งยั ้งทราบในที่เปิดเผยภายใน    
สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผล และ   
เสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศ ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน 
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การสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionaires) แบบ
สัมภาษณ์ (Interview) และ แบบสังเกตการณ์ (Obsevation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ 
ภารกิจของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมถึงเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้น 
หรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ใช้ในการปฏิบัติงานจริง หรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริง
ต่อไป 

4. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งยั ้ง ได้กำหนดกรอบและ

แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ดังนี้  
4.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
   1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง

อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อ 2 ไตรมาส  
        2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุก 2 ไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา 

       3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
นายกเทศมนตรีตำบลทุ ่งยั ้งภายในกำหนดเวลา เพื ่อให้นายกเทศมนตรีตำบลทุ ่งยั ้งเสนอสภาท้องถิ ่น/
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตามระยะเวลาที่กำหนด 

4.2 ความสอดคล้อง (Relevance) มีความสอดคล้องกับย ุทธศาสตร์  แผนงาน โครงการ         
(หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  

4.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงใน
เทศบาลตำบลทุ่งยั้งมาปฏิบัติงาน  

4.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจาก
รายการที ่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที ่ผ ่านมา โครงการที ่ต ่อเนื ่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา ดังนี้ 

       ๑) ด้านโครงสร้างพื ้นฐาน มีโครงสร้างพื ้นฐานที ่ดีมีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  
ปลอดภัย ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนและมีไฟฟ้า 
สาธารณะและมีแหล่งน้ำในการเกษตรพอเพียง 

       ๒) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต เด็กได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง  
สภาพความเป็นอยู่ดีข้ึน มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

       ๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อยประชาชนได้รับความ  
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดยาเสพติด ปลอดการพนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท 

       ๔) ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีการขยายตัวเพ่ิมมากข้ึน มีการท่องเที่ยว
ในท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง มีรายได้เพ่ิมข้ึน และเพียงพอในการดำรงชีวิต 
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      ๕) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำลาย สภาพแวดล้อม
ในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ำเสียลดลง  
การระบายน้ำดีขึ้น 

      ๖) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ ่น ศิลปวัฒนธรรม จารีต  
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและ
เยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสาน 
ภูมิปัญญาและคุณค่า ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งท่ีเป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้
เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิน่ อันจะสร้างความภูมิใจ และจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

4.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือ
ผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  เป็นการติดตามและประเมิน
โครงการที่ได้ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัด
และคุ้มค่า ทรัพย์สินของเทศบาล เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาซ่อมแซม     
มีการปรับปรุงหรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน 
ระยะเวลา เป็นต้น  

4.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ หรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็น
การวัดความพึงพอใจ หรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบ หรือการมีความสุข เป็นต้น  

4.๗ ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนิน
โครงการของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ ประชาชนมีความ
พึงพอใจมากน้อยเพียงไร ปัญหาของชุมชน ประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชน
หรือไม ่

4.๘ การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) เป็นการประเมิน 
ถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 
สังคม สภาพแวดล้อม สิ ่งแวดล้อม ธรรมชาติเศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร 
ประเมินผลกระบวนการการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับชุมชนและทั้งในเขตเทศบาลตำบลทุ่งยั้งรวมทั้งตำบล และ 
อำเภอ เนื่องจากในเขตเทศบาลตำบลทุ่งยั้งนั้น มีหมู่บ้าน ส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาล และบางส่วนอยู่ในเขต 
อปท.ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิด
ในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอก และภายใน ดังนี้  

(๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบประเมินกรอบปัจจัยหรือ
ข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยีการเมือง กฎหมาย 
สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้เป็นการระบุถึงโอกาส และอุปสรรคที่จะต้อง
ดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  
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(๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจาก

สภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะแสวงหาโอกาสพัฒนา
และหลีกเลี ่ยงอุปสรรคที ่อาจจะเกิดขึ ้นได้  ซึ ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์ 
สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-
chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์
ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน 

5. ขอบเขตของการติดตามประเมินผล 
5.๑ เครื่องมือติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลทุ ่งยั้ง 

กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ ตามแบบรายงาน ๓ แบบ และเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ๑ แบบ ประกอบด้วย 

      แบบที่ ๑ การประเมินผลการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
      แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
      แบบที่ ๓ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
5.๒ ประชากรและตัวอย่างใช้สำหรับประเมินความพึงพอใจต่อเทศบาล ตามแบบ ๓ ใช้กลุ่ม

ตัวอย่างในการประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาล จำนวน 50 ตัวอย่าง อายุตั้งแต่ ๑๕ ปี    
ขึ้นไป โดยการสุ่มตัวอยา่ง 

5.๓ ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล  
       แบบที่ ๑   ประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละครั้งที่มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์  
       แบบที่ 2   ประเมินผลหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ และรายงานปี 1 ครั้ง  
5.๔ กรรมวิธี/ข้อมูลประกอบการประเมิน  
      ๑) แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
      ๒) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
      ๓) งบการเงินประจำเดือน , งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
      ๔) ประชาชนทั่วไป จำนวน 5๐ คน อายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป  

6. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง กำหนด

ระเบียบวิธีในการติดตามและการประเมินผล ดังนี้  
 6.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล 

มีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ 
       1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล 
       2) เครื่องมือ 
       3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ 
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6.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
       1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา มีเป้าหมายเพื่อมุ่งต่อปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 

      2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูล จากการบันทึก หรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record)  สังเกต 
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินการในพื้นที่จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ 
ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 

7. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง กำหนดเครื่องมือ

ที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
7.1 การทดสอบและการวัด  (Test & measurement) วิธีการนี้จะทำให้การทดสอบและวัดผล 

เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลงซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้น เป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น  เช่น  โครงการ
จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 จะใช้การทดสอบและการวัดโดยการใช้แบบสอบถาม และ
แบบสอบถามออนไลน์ (Google From) เป็นต้น 

7.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  

     1) การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ หรือกึ่งทางการ ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ 

     2) การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ  ซึ ่งคล้ายๆกับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธ ีร ีตอง           
ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน  

7.3 การสังเกต (Observetions) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล
ทุ่งยั้ง ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง มีการบันทึกการ
สังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต  

     1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไป
ใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้าน หรือตัวบุคคล ชุมชนเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง มีกิจกรรมร่วมกัน 

     2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม หรือการสังเกตโดยตรง เป็นการสังเกตบันทึกลักษณะทาง
กายภาพ โครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  

7.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลทุ่ งยั้ง ตำบลไผ่ล้อม ของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง จะมีการบันทึกการสำรวจและทิศทางการ
สำรวจไว้เป็นหลักฐาน 
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7.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็น

อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี ่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา หรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน และผลผลิต หรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง “พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน เป็นตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่ความมั่นคงและยั่งยืน” 

8. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
 8.๑  เทศบาลสามารถจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบครบถ้วน 
 8.๒  เทศบาลสามารถดำเนินงานได้ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ 
 8.๓  เทศบาลมีเครื่องมือประกอบการตัดสินใจของคณะผู้บริหาร 
 8.4  ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการ

ดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปในแนวทางเดียวกัน 
 8.5  ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ

ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุดตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 

8.6 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

8.7 สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา
ต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริงทำให้
ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ 

8.8 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการมีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง รายละเอียด
ปัญหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

8.9 การวินิจฉัยสั่งการ นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล/หัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กอง/ฝ่ายต่างๆของ
เทศบาลตำบลทุ่งยั้งสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้องชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตราการต่างๆสำหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้ 

8.10 ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลทุ่งยั้งแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ
มีความสอดคล้องกันประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงานทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

8.11 สามารถรักษาคุณภาพของงาน หรือภารกิจให้เป็นไป และตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ และความพึงพอใจของประชาชน เมื่อได้รับการบริการจากเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  
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ส่วนที่ 2 
การติดตามและประเมินผล 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ.
2561 – 2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต 
โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดอุตรดิตถ์ และแผนชุมชนตำบลทุ่งยั้ง  

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งย้ัง มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาการให้บริการประชาชน 
แนวทางการพัฒนาที่ 1  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ ให้มีอย่างเพียงพอและ

ได้มาตรฐาน 
  แนวทางการพัฒนาที่ 2  พัฒนาชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 
  แนวทางการพัฒนาที่ 3  พัฒนาด้านความม่ันคงและความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน 

แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาระบบการให้บริการแก่ประชาชน พร้อมทั้งการสงเคราะห์ 
ผู้ประสบภัย สาธารณภัย  ผู้พิการ  ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ 

  แนวทางการพัฒนาที่ 5  พัฒนาด้านการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้บุคลากรสามารถ 
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบคุณธรรม  ได้แก่ หลัก
ความรู้  ความสามารถ  หลักความเสมอภาคในโอกาส  หลักประกัน
ความมั่นคง และหลักความเป็นกลางทางการเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ “คน” เพ่ือให้คนมีคุณภาพสอดคล้องกับการเจริญเติบโตของท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนาที่ 1  ควบคุมป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ ในเขตเทศบาลและการ

ควบคุมป้องกันโรคจากสัตว์สู่คนเน้นการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีโดย
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

  แนวทางการพัฒนาที่ 2  เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
แนวทางการพัฒนาที่ 3  พัฒนาและยกระดับมาตรฐานด้านสุขาภิบาล โดยเน้นการบริการที่

สะดวก ปลอดภัย สร้างจิตสำนึก ให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการ ด้านสุขาภิบาลภายในชุมชนและคุ้มครองผู้บริโภคในด้าน
สินค้าและบริการ 

แนวทางการพัฒนาที่ 4  ให้การส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนสนับสนุนให้สถาบันครอบครัวทำ 
กิจกรรมร่วมกันอันก่อให้เกิดความรักและความห่วงใย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3    ด้านการพัฒนาอาชีพของประชาชน 

แนวทางการพัฒนาที่ 1   จัดให้มีการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพของประชาชน  
                           โดยเฉพาะการสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมอันเป็นอาชีพ 
                             หลักของประชาชนในท้องถิ่น 

 แนวทางการพัฒนาที่ 2    ส่งเสริมให้ประชาชนมีทางเลือกในอาชีพ มีอาชีพรองหรืออาชีพเสริม 
        โดยปรับปรุงและพัฒนาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและ 
        ยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนาที่ 3    รณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ความรู้แก่ประชาชนในการมีส่วนร่วม และ  
        สร้างชุมชนเข้มแข็ง  ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและการสร้าง 
         เครือข่ายขององค์กรภาคประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4    ด้านการพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการกีฬา 
แนวทางการพัฒนาที่ 1    พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
           ภายใต้ระบบการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับสังคม 
           ฐานความรู้ 

 แนวทางการพัฒนาที่ 2    พัฒนาส่งเสริมด้านการศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ดีงาม 
        ของท้องถิ่นรวมถึงการบูรณะซ่อมแซม โบราณสถาน โบราณวัตถุ  

แนวทางการพัฒนาที่ 3    ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ รวมถึงการปรับปรุงและ  
       บูรณาการซ่อมแซมสถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล โดยเฉพาะ 
        อย่างยิ่งการพัฒนา “หนองพระแล” ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว  
        พักผอ่นหย่อนใจและออกกำลังกายของประชาชน 

 แนวทางการพัฒนาที่ 4    ส่งเสริมการกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ และปลูกฝังให้ประชาชน 
        รักการออกกำลังกาย โดยจัดให้มีกิจกรรมและสถานที่ออกกำลังกาย 
        ที่เหมาะสม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5    ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนาที่ 1    พัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ให้มีประสิทธิภาพไม่เป็น 

        มลภาวะแก่สิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนาที่ 2    ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในเขตเทศบาล รวมถึงการจัดการให้มี 

        สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สนามกีฬา 
แนวทางการพัฒนาที่ 3    สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

        และสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมกันดูแลรักษา  
        ทำความสะอาดชุมชนและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและ 
        สิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนาที่ 4    การอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานทดแทน 
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2)  พันธกิจ ประกอบด้วย 
 พันธกิจที ่1  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ 
 พันธกิจที ่2  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้กินดี อยู่ดี มีสุข ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
 พันธกิจที ่3  ส่งเสริมการประกอบอาชีพและการกระจายรายได้สู่ชุมชน 
 พันธกิจที ่4  พัฒนาด้านการสาธารณสุข การศึกษา การทำนุบำรุงศาสนา และการอนุรักษ์ 
                     ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 พันธกิจที ่5  ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการและการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 พันธกิจที ่6  การดูแลรักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 พันธกิจที ่7  พัฒนาระบบการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 
                      ประชาชน 

 3)  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
  จุดมุ่งหมายที่ 1  ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและ 
                                           เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
  จุดมุ่งหมายที่ 2   สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน ให้กินดี อยู่ดี มีสุข ชุมชนมีความ 
                                           เข้มแข็ง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  จุดมุ่งหมายที่ 3   ให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนสามารถพ่ึงตนเองได้ 
  จุดมุ่งหมายที่ 4   ให้ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน เด็ก 
                                            และเยาวชน ได้รับบริการทางการศึกษาที่ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งมีคุณธรรม  
                                            จริยธรรม และร่วมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

จุดมุ่งหมายที่ 5   ให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกายและมีสุขภาพแข็งแรง 
จุดมุ่งหมายที่ 6   มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วน 
                       ร่วมของชุมชน 
จุดมุ่งหมายที่ 7   สร้างระบบการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี โดยการมีส่วนร่วมของทุก 
                       ภาคส่วน 

 
4) วิสัยทัศน์ 

“พัฒนาคุณภาพชีวิต  ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน  เป็นตำบลน่าอยู่  มุ่งสู่ความม่ันคงและย่ังยืน” 
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  1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น  
      แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เฉพาะปี พ.ศ.2565) 
 ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 

จำนวน 
โครงการ 

จำนวนเงิน 
จำนวน 
โครงการ 

จำนวนเงิน 

1.ด้านการพัฒนาการให้บริการประชาชน 135 183,344,900.00 44 31,718,750.00 

2.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน 16 2,302,500.00 6 340,000.00 

3.ด้านการพัฒนาอาชีพของประชาชน 15 2,978,200.00 2 70,000.00 

4.ด้านการพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการกีฬา 

64 11,358,300.00 28 3,302,145.00 

5.ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 8 1,250,000.00 1 100,000.00 

รวม 238 201,233,900.00 81 35,530,895.00 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี พ.ศ. 2565  

เทศบาลตำบลทุ่งย้ัง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาการให้บริการประชาชน 
     แผนงาน : แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี 2565 

1 

โครงการพัฒนา
ระบบการเลือกตั้ง
และพัฒนาระบบ
ประชาธิปไตย 

เพื่อสนับสนุนและ
ประชาสมัพันธ์
เกี่ยวกับระบบการ
เลือกตั้งและพัฒนา
ระบบประชาธิปไตย 

สนับสนุน
ประชาสมัพัน
ธ์การเลือกตั้ง
ในระดับต่างๆ 

50,000 
จำนวนกิจกรรม
ที่ได้ดำเนินการ 

ส่งเสริมประชาธิปไตย
และระบบการเลือกตั้ง
ของ อปท. ให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

2 
โครงการสนับสนุน
การจัดทำทบทวน
แผนชุมชน 

เพื่อสนับสนุนให้ชุมชน
จัดทำแผนชุมชนเพื่อ
นำปัญหาข้อมลูมา
จัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

จัดทำประชุม
ประชาคม
ทบทวนแผน
ชุมชน จำนวน 
9 ชุมชน 

30,000 
จำนวนกิจกรรม
ที่ได้ดำเนินการ 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ปัญหาต่าง 
ๆไดร้ับการแกไ้ข 

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ 

3 

โครงการจดัเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานในการ
จัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาและกรอบ
การจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำป ี

จัดเก็บข้อมลู
พื้นฐานของ
ครัวเรือน เพื่อ
ใช้ในการ
วางแผน
พัฒนา 

50,000 
จำนวนกิจกรรม
ที่ได้ดำเนินการ 

การบริหารงานของ
เทศบาลเป็นไปตาม
แนวทางที่กำหนด 

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ 

4 

โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพและ
พัฒนาบุคลากร
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

เพื่อเสรมิสร้าง
จิตสำนึกท่ีดี ให้
บุคลากรสามารถนำ
หลักคุณธรรม 
จริยธรรมและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการดำเนินชีวิต 

จัดฝึกอบรม
และศึกษาดู
งาน จำนวน 
1 ครั้ง 

500,000 
จำนวนกิจกรรม
ที่ได้ดำเนินการ 

บุคลากรมีพฤติกรรม
บริการด้วยใจ เข้าใจ
วัฒนธรรมองค์กรและ
น้อมนำปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช้ในการทำงาน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

5 

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จรยิธรรม 
สำหรับผู้บรหิาร 
สมาชิก สภา
เทศบาล 
ลูกจ้างประจำและ
พนักงานจ้าง
เทศบาล 

เพื่อเสรมิสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมแก่
ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิให้ตน
ตามมาตรฐาน
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

จัดฝึกอบรม
ให้ความรู้ 
จำนวน 1 
ครั้ง 

20,000 
จำนวนกิจกรรม
ที่ได้ดำเนินการ 

ข้าราชการและ
พนักงานเจ้าหน้าที่มี
ความรู้ความเข้าใจ
เรื่องของคุณธรรม
จริยธรรมและนำมาใช้
ในการปฏิบัติงาน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณปี 

2565 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

6 

โครงการสำรวจความ
พึงพอใจในการ
ให้บริการสาธารณะ
แก่ประชาชน 

เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการที่มีต่อ
การให้บริการของ
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

จัดทำแบบสำรวจ
เพื่อเก็บข้อมูลและ
สถิต ิ

50,000 
จำนวน
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

ประชาชน
ผู้รับบริการมคีวาม
พึงพอใจสูงสุดต่อ
การให้บริการของ
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

7 
โครงการจดังานวัน
ท้องถิ่นไทย 

เพื่อรำลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคณุของ 
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่
ทรงมีต่อการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไทย 

จัดกิจกรรมน้อม
รำลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคณุในวันท่ี 
18 มีนาคม ของ
ทุกป ี

30,000 
จำนวน
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

ได้เผยแพร่ บทบาท
ภารกิจและความ 
สำคัญขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการ
ให้บริการสาธารณะ
แก่ประชาชน 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

8 
โครงการก่อสร้าง
อาคาร สำนักงาน
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

เพื่อให้มีสถานท่ีในการ
ปฏิบัติงานและให้บริการ
แก่ประชาชนท่ี
เหมาะสมไม่แออัด 

ก่อสร้างอาคาร 
สำนักงานเทศบาล 
จำนวน 1 หลัง 

10,000,000 
จำนวนหลังที่
ได้ดำเนินการ 

มีสถานท่ีในการ
ปฏิบัติงานและให้ 
บริการแก่ประชาชน 
ที่กว้างขวางสะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

     แผนงาน : แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ
ปี 2565 

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 

โครงการจดั
กิจกรรมป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
จราจร(การจัด
ระเบียบสังคม) 

เพื่อเสรมิสร้าง
จิตสำนึกในด้านความ
ปลอดภัยในการใช้รถ 
ใช้ถนน 

จัดกิจกรรมตั้ง
ด่านตรวจช่วง
เทศกาลต่าง ๆ 

60,000  

จำนวน
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

ลดการสูญเสยีชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนท่ี
อาจเกิดขึน้จากความ
ประมาทในการใช้รถใช้
ถนน 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

2 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ อปพร. 
พนักงานดับเพลิง
อาสาสมัครกู้ชีพ
กู้ภัย และชุดหนึ่ง
ตำบลหนึ่งทีมกูภ้ัย 

เพื่อให้สมาชิก อปพร. 
พนักงานดับเพลิงได้
พัฒนาทักษะ
ความสามารถในการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยต่าง ๆ 

จัดกิจกรรม
ฝึกอบรม
ทบทวนพัฒนา
ศักยภาพ 
จำนวน 1 ครั้ง 

100,000  

จำนวน
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

มีทักษะและความรู้และ
สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในกระบวนการ
ช่วยเหลือการบรรเทาสา
ธารณภัย 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

3 

โครงการป้องกัน
ด้านอัคคีภัยให้กับ
ชุมชนและ
สถานศึกษาในเขต
เทศบาล 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพของ
ชุมชนและสถานศึกษา
ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

จัดกิจกรรม
ฝึกอบรมให้
ความรู้แก่ชุมชน
สถานศึกษา 
จำนวน 1 ครั้ง 

93,000  

จำนวน
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

ประชาชนและเยาวชนมี
ความรู้ความสามารถใน
การรับมือกับเหตุฉุกเฉิน
ในชุมชนของตนเอง 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

4 
โครงการรณรงค์
ความปลอดภัยบน
ถนน 

เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้
เยาวชนมีความรู้เรื่อง
กฎหมายจราจรขับขี่
ด้วยความปลอดภยั
ตามกฎจราจร 

จัดกิจกรรม
ฝึกอบรมให้
ความรู้แก่
เยาวชน จำนวน 
1 ครั้ง 

30,000  

จำนวน
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

เยาวชนมีความรู้ในเรื่อง
กฎหมายจราจร ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

สำนักปลดั 
เทศบาล 

 

     แผนงาน : แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณปี 

2565 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 
อุดหนุนก่ิงกาชาด
อำเภอลับแล 

เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ 
ผู้ประสบภยัต่าง ๆ 

อุดหนุน
งบประมาณ
ให้แก่กิ่งกาชาด
อำเภอ 

20,000 
จำนวน
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

ประชาชนผู้ด้อย โอกาส 
ผู้ยากไร้ได้รับการ 
ช่วยเหลือ 
ในเบื้องต้น 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

2 
อุดหนุนเหลา่
กาชาดจังหวัด
อุตรดิตถ ์

เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ 
ผู้ประสบภยัต่าง ๆ 

อุดหนุน
งบประมาณ
ให้แก่เหล่า
กาชาดจังหวัด 

30,000 
จำนวน
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

ประชาชนผู้ด้อย โอกาส 
ผู้ยากไร้ ได้รับการ
ช่วยเหลือในเบื้องต้น 

สำนักปลดั 
เทศบาล  
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        แผนงาน : แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ
ปี 2565 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 
โครงการจดัทำรั้วกั้น
สนามเด็กเล่นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อมีบริเวณเครื่อง
เล่นสนามเหมาะสม
ตามสดัส่วน และ
เพื่อความปลอดภัย
ของเด็กเมื่อเล่นของ
เล่นสนาม 

จัดทำรั้วสนามเด็กเล่น
ที่เป็นสัดส่วนป้องกัน
สัตว์ต่าง ๆ เด็กได้
เครื่องเล่นสนามที่
ปลอดภัย 

100,000 
จำนวนกิจกรรม 
ที่ได้ดำเนินการ 

บริเวณสนามเด็ก
เล่นมรีั้วสำหรับ
วางเครื่องเล่น
สนามที่เป็น
สัดส่วนมีความ
เหมาะสม และ
ปลอดภัยสำหรับ
เด็ก ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

กองช่าง 

2 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมหลังคาเมรุและ
ปรับปรุงศาลาหน้าเมรุ 
วัดฤาษีสำราญ หมู่ที่ 1 
ตำบลทุ่งยั้ง 

เพื่อใช้ประกอบพิธี
ฌาปนกิจและพิธี
การต่าง ๆ 

ปรับปรุงซ่อมแซม่
หลังคาเมรุและ
ปรับปรุงศาลาหน้าเมรุ 
ตามแบบท่ีเทศบาล
กำหนด  
จำนวน 2 หลัง 

2,500,000 
จำนวน หลังท่ี
ได้รับการปรับปรุง
ซ่อมแซม 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ี
ประกอบพิธิ
ฌาปนกิจและใช้
จัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ในการบริการ
ประชาชน 

กองช่าง 

3 
โครงการปรับปรุงฝาย
หลังดอน(ต้นยางใหญ่) 
หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งยั้ง 

เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้
ในการทำการเกษตร 

ปรับปรุงฝาย จำนวน 
1 แห่ง ตามแบบท่ี
เทศบาลกำหนด   

500,000 
จำนวน แห่งที่
ได้รับการปรับปรุง 

ประชาชนมีน้ำใช้
ในการทำ
การเกษตร 

กองช่าง 

4 

โครงการปรับปรุงฝาย
น้ำล้น บริเวณบ้านนาย
สว่าง บุญมาละ หมู่ที่ 2 
ต.ทุ่งยั้ง 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกและ
ป้องกันปัญหาน้ำ
ท่วมและกักเก็บน้ำ
ไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

ปรับปรุงฝายน้ำล้น 
ตามแบบท่ีเทศบาล
กำหนด  
จำนวน 1 แห่ง 

600,000 
จำนวน แห่งที่ได้
ดำเนินการ 

การระบายน้ำ
สะดวกและดีขึ้น
และแก้ไขปญัหา
น้ำท่วมและมีนำ้
ใช้ในการทำ
การเกษตร 

กองช่าง 

5 

โครงการปรับปรุงท่อ
ระบายน้ำ คสล.  
บริเวณบา้นนายโอภาส 
แก้วกุลศรี หมู่ที่ 4  
ต.ทุ่งยั้ง 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวก และ
ป้องกันปัญหาน้ำ
ท่วม 

ปรับปรุงท่อระบายน้ำ 
คสล. ตามแบบท่ี
เทศบาลกำหนด 
จำนวน 1 แห่ง 

150,000 
จำนวนแห่งที่ได้
ดำเนินการ 

การระบายน้ำ
สะดวกและดีขึ้น
และแก้ไขปญัหา
น้ำท่วม 

กองช่าง 

6 

โครงการขุดเจาะบ่อน้ำ
บาดาล จำนวน 3 แห่ง  
-บริเวณหน้าขนส่ง
จังหวัดอุตรดติถ ์
-บริเวณบ้านพระแท่นใต้  
-บริเวณที่นานาย
พิจารณ์ สนามแจง หมู่ที่ 
6 ต.ทุ่งยั้ง 

เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและให้มี
น้ำใช้สำหรับการ
อุปโภค บริโภค 

ขุดเจาะบ่อบาดาล 
ตามแบบท่ีเทศบาล
กำหนด  
จำนวน 3 แห่ง 

450,000 
จำนวน แห่งที่ได้
ดำเนินการ 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึน้และมีน้ำ
เพียงพอสำหรับ
การอุปโภค 
บริโภค 

กองช่าง 
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   ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณปี 

2565 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

7 

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต คันคลองแม่
พร่อง หมู่ที่ 3  
ต.ไผ่ล้อม 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ปรับปรุงผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ตาม
แบบท่ีเทศบาลกำหนด 
จำนวน 1 สาย 

2,000,000 
จำนวน กม. ที่
ได้ดำเนินการ 

การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

 กองช่าง  

8 

โครงการปรับปรุง
ระบบประปาชุมชน
บ้านเกาะตาเพ็ชร  
หมู่ที่ 3 ต.ไผล่้อม 

เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและให้มี
น้ำใช้สำหรับการ
อุปโภค บริโภค 

ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน ตามแบบที่
เทศบาลกำหนด 
จำนวน 1 แห่ง 

200,000 
จำนวน แห่งที่
ได้ดำเนินการ 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นและมีน้ำ
เพียงพอสำหรับ
การอุปโภค 
บริโภค 

 กองช่าง  

9 

โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยมบริเวณหลัง
บ้านนายบุญลือ  
รอดสุทธิ หมู่ที่ 2  
ต.ทุ่งยั้ง 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกและ
ป้องกันปัญหา 
น้ำท่วม 

ก่อสร้างท่อเหลีย่ม 
คสล. ตามแบบท่ี
เทศบาลกำหนด 
จำนวน 1 แห่ง 

170,000 
จำนวน แห่งที่
ได้ดำเนินการ 

การระบายน้ำ
สะดวกและดีขึ้น
และแก้ไขปญัหา
น้ำท่วม 

 กองช่าง  

10 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ ซอย 9  
ป่ายาง (ต่อจากเดิม) 
หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งยั้ง 

เพื่อเป็นการระบาย
น้ำและแกไ้ขปัญหา
น้ำท่วม 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล. ตามแบบท่ี
เทศบาลกำหนด 
จำนวน 1 แห่ง 

200,000 
จำนวน แห่งที่
ได้ดำเนินการ 

การระบายน้ำดี
ขึ้นและแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

 กองช่าง  

11 

โครงการก่อสร้างดาด
คอนกรีตเสริมเหล็กลำ
เหมือง บริเวณหน้า
บ้านนายจันทา ทองมี
ค่า หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งยั้ง 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกและ
ป้องกันปัญหา 
น้ำท่วม 

ก่อสร้างดาด คสล.  
ลำเหมือง ตามแบบท่ี
เทศบาลกำหนด 
จำนวน 1 แห่ง 

180,000 
จำนวน กม. ที่
ได้ดำเนินการ 

การระบายน้ำ
สะดวกและดีขึ้น
และแก้ไขปญัหา
น้ำท่วม 

 กองช่าง  

12 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนสาย
บ้านนายเจรญิ เพ็งวัน 
ถึงหน้าวัดกุฎีฤาษีทรง
ธรรม หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งยั้ง  

เพื่อคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตามแบบท่ีเทศบาล
กำหนด  
จำนวน 1 สาย 

1,000,000 
จำนวน กม. ที่
ได้ดำเนินการ
ปรับปรุง 

การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

 กองช่าง  

13 

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง หน้าบ้านนาง
ทองใบถึงเวียงโกศัย 
หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งยั้ง 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลูกรัง 
ขนาดกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 7 เมตร 
ตามแบบท่ีเทศบาล
กำหนด  
จำนวน 1 สาย  

30,000 
จำนวน กม. ที่
ได้ดำเนินการ 

การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

 กองช่าง  
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณปี 

2565 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

14 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนางจรูญ  
อินกล่ำ ถึงที่นาย
ประเชิญ ก้อนเครือ หมู่
ที่ 2 ต.ไผ่ล้อม 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ตามแบบท่ี
เทศบาลกำหนด 
จำนวน 1 สาย 

450,000 
จำนวน กม.  
ที่ได้ดำเนินการ 

การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

15 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กบา้น
นางสุนันทา โสภา หมู่ที่ 
2 ต.ไผล่้อม 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยและ
การระบายน้ำดีขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. 
พร้อมรางระบายน้ำ 
ตามแบบท่ีเทศบาล
กำหนด  
จำนวน 1 สาย 

200,000 
จำนวน กม. 
 ที่ได้ดำเนินการ 

การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และ
การระบายน้ำดี
ขึ้น 

กองช่าง 

16 
โครงการปรับปรุงฝาย
น้ำล้น บริเวณบ้านนาย
ปิ่น หมู่ที่ 3 ต.ไผล่้อม 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกและกัก
เก็บน้ำไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ปรับปรุงฝายน้ำล้น 
ตามแบบท่ีเทศบาล
กำหนด  
จำนวน 1 แห่ง 

200,000 
จำนวน กม. 
 ที่ได้ดำเนินการ 

การระบายน้ำ
สะดวกและดีขึ้น
และมีน้ำใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

17 

โครงการก่อสร้างประตู
ปิดเปิดน้ำลำเหมือง
หนองพระแล บรเิวณ
หลังบ้านรองฯสมหมาย 
รอดเลิศ หมู่ที่ 1  
ต.ทุ่งยั้ง  

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกและเป็น
การกักเก็บน้ำไว้ใช้
ในการเกษตรกรรม 

ก่อสร้างประตูปิด 
เปิดน้ำ ตามแบบท่ี
เทศบาลกำหนด 
จำนวน 1 แห่ง 

500,000 
จำนวน แห่งที่
ได้ดำเนินการ 

การระบายน้ำ
สะดวกและมีนำ้
ใช้ในการทำ
การเกษตร 

กองช่าง 

18 

โครงการก่อสร้างอ่าง
เก็บน้ำบริเวณที่
สาธารณะประโยชน์ด้าน
ทิศเหนือศูนย์การศึกษา
พิเศษ จ.อุตรดติถ์ หมู่ที่ 
1 ต.ทุ่งยั้ง  

เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาขนและใหม้ี
น้ำใช้สำหรับการ
อุปโภค บริโภค 

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ 
ตามแบบท่ีเทศบาล
กำหนด  
จำนวน 1 แห่ง 

600,000 
จำนวน แห่งที่
ได้ดำเนินการ 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นและมีน้ำ
เพียงพอสำหรับ
การอุปโภค 
บริโภค 

กองช่าง 

19 

โครงการขุดลอกบ่อราง 
ข้างรพ.สต.ทุ่งยั้ง พร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 
3 ต.ทุ่งยั้ง  

เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้
ด้านการเกษตร 

ขุดลอกบ่อราง ตาม
แบบท่ีเทศบาล
กำหนด  
จำนวน 1 แห่ง 

300,000 
จำนวน แห่งที่
ได้ดำเนินการ 

มีน้ำสำหรับทำ
การเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง 

กองช่าง 

20 

โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์คูเมืองโบราณทุ่งยั้ง 
''กัมโพชนคร'' สถานท่ี
ท่องเที่ยวจังหวัด
อุตรดิตถ ์ 

เพื่อพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยว
อนุรักษ์ 
โบราณสถาน 
โบราณวัตถ ู

ปรับปรุงคูเมืองโบราณ 
สถาน โบราณวัตถุ  
ในเขตเทศบาล 

10,000,000 
จำนวน แห่งที่
ได้ดำเนินการ 

มีสถานท่ี
ท่องเที่ยวและ
ศึกษาทางด้าน
โบราณสถาน 
โบราณวัตถ ุ

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ
ปี 2565 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

21 

โครงการพัฒนาเส้นทาง
จักรยาน ปั่นท่ัวไทยและ
สถานท่ีท่องเที่ยว
พักผ่อนออกกำลังกาย 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยและเป็น
สถานท่ีออกกำลังกาย 

ก่อสร้างเส้นทาง
จักรยาน ตามแบบท่ี
เทศบาลกำหนด จำนวน 
1 สาย 

1,400,000 
จำนวน กม. 
ที่ได้
ดำเนินการ 

การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และมสีถานท่ี
ออกกำลังกายที่
ปลอดภัย 

 
กองช่าง  

22 
โครงการจดัทำผังเมือง
รวมชุมชนทุ่งยั้ง 

เพื่อดำเนินการจัดทำ
ผังชุมชนโดยมุ่งเน้น
ปรับโครงสร้างพื้นฐาน
ของชุมชนดูแลรักษา
ทรัพยากร ธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม 

วางผังเมืองชุมชน 
จำนวน 1 แห่ง 

250,000  

จำนวน 
กิจกรรมที่
ได้
ดำเนินการ 

เพื่อประโยชน์ใน
การวางแผนการ
ใช้ที่ดินให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุด 

 
กองช่าง 

23 
โครงการบ้านท้องถิ่น
ไทยประชารัฐร่วมใจ 
เทิดไท้องค์ราชัน ราชิน ี

เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ให้กับผู้ด้อยโอกาส 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง
ซ่อมแซมบ้าน จำนวน 
20 หลัง 

200,000  

จำนวนหลัง
ที่ได้
ดำเนินการ 

ประชาชนมีที่อยู่
อาศัยท่ีมั่นคง
แข็งแรงและ
ปลอดภัย 

 
กองช่าง  

24 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์ 
(โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ ซอย
ข้างคลองตะกู) 

เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
และให้เกดิความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ซอยข้าง
คลองตะกู หมู่ที่ 2 
ตำบลทุ่งยั้ง ตาม
ประมาณการการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาคจังหวัด
อุตรดิตถ์กำหนด 

285,000 

ขยายเขต
ไฟฟ้า
สาธารณะ 
จำนวน 1 
จุด 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นและมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

25 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์ 
(โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ ถนน
คลองโปร่ง - บ้านร้อง
สมอ) 

เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
และให้เกดิความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ถนนคลอง
โปร่ง - บ้านร้องสมอ 
หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งยั้ง 
ตามประมาณการการ
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาค
จังหวัดอุตรดติถ์กำหนด 

164,000 

ขยายเขต
ไฟฟ้า
สาธารณะ 
จำนวน 1 
จุด 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นและมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

26 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์ 
(โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ ซอย
บ้านนายหล้า หลวงพระ
บาง) 

เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
และให้เกดิความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ซอยบ้านนาย
หล้า หลวงพระบาง หมู่
ที่ 6 ตำบลทุ่งยั้ง ตาม
ประมาณการการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาคจังหวัด
อุตรดิตถ์กำหนด 

69,000 

ขยายเขต
ไฟฟ้า
สาธารณะ 
จำนวน 1 
จุด 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นและมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ
ปี 2565 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

27 
โครงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะ ซอย
ถนนริมคลองเรือ 

เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
ให้เกิดความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
สาธารณะ ตามแบบ

ที่กำหนด  
จำนวน 1 สาย 

165,000 
จำนวนแห่งที่ได้

ดำเนินการ
ปรับปรุง 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นและมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

28 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์ 
(โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ ซอย
บ้านนายรุ่งเรือง) 

เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
ให้เกิดความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ซอยบ้าน
นายรุ่งเรือง หมู่ที่ 2 
ตำบลทุ่งยั้ง ตาม
ประมาณการการ
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาค
จังหวัดอุตรดติถ์

กำหนด 

61,000  
ขยายเขตไฟฟ้า

สาธารณะ 
จำนวน 1 จุด 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นและมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

29 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ข้างหมวด
การทางลับแล หมู่ที่ 1 
ตำบลทุ่งยั้ง 

เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
ให้เกิดความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ตามแบบ

ที่กำหนด  
จำนวน 1 สาย 

140,000  
จำนวนแห่งที่ได้

ดำเนินการ 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นและมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

30 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ซอยไผส่ีเงิน 
คุ้ม 2 หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่
ล้อม 

เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
ให้เกิดความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ตามแบบ

ที่กำหนด  
จำนวน 1 แห่ง 

85,000  
จำนวนแห่งที่ได้

ดำเนินการ 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นและมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

31 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ รมิคลองแม่
พร่องจากหัวสะพานถึง
ฝายตาด หมู่ที่ 1 ตำบล
ทุ่งยั้ง 

เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
ให้เกิดความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ตามแบบ

ที่กำหนด  
จำนวน 1 แห่ง 

286,000  
จำนวนแห่งที่ได้

ดำเนินการ 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นและมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

32 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำ ซอยบ้านนายพร
ไพร รัตนเ์พ็ชร หมู่ที่ 1 
ตำบลทุ่งยั้ง 

เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
ให้เกิดความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ขยายเขตไฟฟ้า 
แรงต่ำ ตามแบบที่

กำหนด  
จำนวน 1 แห่ง 

60,000  
จำนวนแห่งที่ได้

ดำเนินการ 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นและมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

33 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ตั้งแตเ่มรุวัด
โพธิ์ทองถึงโรงปุ๋ย หมู่ที่ 
3 ตำบลไผ่ล้อม 

เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
ให้เกิดความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ตามแบบ

ที่กำหนด  
จำนวน 1 สาย 

500,000  
จำนวน กม. ที่
ได้ดำเนินการ 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นและมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 
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 แผนงาน : แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ
ปี 2565 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 
โครงการปกป้องสถาบัน
สำคัญของชาต ิ

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรัก 
ใคร่สามัคคีกัน ลด
ความแตกแยกของ
คนในชาติ 

จัดกิจกรรมปกป้อง
สถาบันชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย ์

50,000  
จำนวนกิจกรรม
ที่ได้ดำเนินการ 

ประชาชนมี
ความรักใคร่
สามัคคี
ปรองดองกัน
และเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

 
สำนักปลดั 
เทศบาล  

2 
โครงการเสรมิสร้างความ
สามัคคีปรองดอง
สมานฉันท์ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความ
สามัคคีปรองดองรัก
สถาบัน ชาติ 
ศาสนาและ
พระมหากษตัริย ์

จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
ความรักใคร่ สามัคคี 
ปรองดองกัน 

50,000  
จำนวนกิจกรรม
ที่ได้ดำเนินการ 

เป็นการลด
ปัญหาความ
สูญเสียทาง
เศรษฐกิจ สังคม 
ความรุนเเรงใน
ครอบครัว 

 
สำนักปลดั 
เทศบาล  

3 
โครงการแผ่นดินธรรม 
แผ่นดินทอง 

เพื่อกระตุ้นจติสำนึก
ของคนในสังคมให้
เกิดกระบวนการ
สร้างสังคมให้
เข้มแข็ง พัฒนาให้
เกิดเครือข่ายไปสู่
สังคมสมานฉันท์ 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิให้
ชุมชนมีความสามัคคี
สมานฉันท์ 

50,000  
จำนวนกิจกรรม
ที่ได้ดำเนินการ 

ประชาชนและ
ชุมชนมีความ
เข้มแข็งมีความ
สมัครสมาน
สามัคคีพึ่งพา
ตนเองได ้

 
สำนักปลดั 
เทศบาล  

4 
โครงการแกไ้ขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชน 

เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนผู้ประสบ
สาธารณภัยและการ
บริการสาธารณะ 
เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

ประชาชนไดร้ับการ
ช่วยเหลือตามอำนาจ
หน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

100,000  
จำนวนกิจกรรม
ที่ได้ดำเนินการ 

ประชาชนไดร้ับ
การช่วยเหลือ
อย่างทันท่วงที 

 
สำนักปลดั 
เทศบาล  

5 
โครงการว่าจา้งนักเรียน 
นักศึกษา ปฏิบัติงาน 

เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษา มีรายได้
ระหว่างปิดภาค
เรียนและเป็นการ
ลดภาระคา่ใช้จ่าย
แก่ผู้ปกครอง 

ดำเนินการจ้าง
นักเรียน นักศึกษา 
ปฏิบัติงานระหว่างปิด
ภาคเรยีน 

100,000  
จำนวนคนท่ีได้
ดำเนินการจ้าง 

นักเรียน 
นักศึกษามี
รายได้เป็นการ
ช่วยแบ่งเบา
ภาระคา่ใช้จ่าย
ผู้ปกครอง 

 
สำนักปลดั 
เทศบาล  

6 
โครงการจดัซื้อที่ดินเพื่อ
ก่อสร้างอาคารโรงเรียน
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อใช้เป็นสถานท่ี
สำหรับก่อสร้าง
อาคารโรงเรียน
ผู้สูงอาย ุ

ดำเนินการจัดซื้อท่ีดิน 
จำนวน 1 แปลง   
เนื้อท่ีประมาณ 1 ไร ่

 
จำนวนเนื้อท่ี  
ที่ได้ดำเนินการ
จัดซื้อ 

มีสถานท่ีสำหรับ
ก่อสร้างอาคาร
โรงเรียน
ผู้สูงอาย ุ

 
สำนักปลดั 
เทศบาล  
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ
ปี 2565 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

7 
เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ตำบลไผล่้อม 

เพิ่มศักยภาพการ
ดำเนินงานของ

กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

จ่ายสมทบใน
อัตราส่วนท่ีระเบียบ

กำหนดไว ้
100,000 

จำนวน
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

สร้างความเข้มเเข็งให้
ชุมชนและสมาชิก

ได้รับสวัสดิการต่าง ๆ 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

8 

อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อำเภอลับ
แล จังหวัดอุตรดิตถ ์

เพื่อดำเนินการตาม
นโยบายของ

กระทรวงมหาดไทย
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

สนับสนุนงบประมาณ
ให้สำนักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

อำเภอลับแล 

30,000 
จำนวน

กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

เป็นสถานท่ีกลางเพื่อ
รวบรวมข้อมลูปัญหา
ความต้องการของ

ประชาชนให้
คำแนะนำ ปรึกษาใน

การขอรับความ
ช่วยเหลือต่าง ๆ 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

 
      แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ
ปี 2565 

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 

โครงการขุดลอกคลอง
ตะกูจากหลังบ้าน สท.
ประยุทธ ถึงบ้าน พ.ท.
สำเริง โพธิสัตย์ หมู่ที่ 2 
ตำบลทุ่งยั้ง 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกดีขึ้นและ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วม 

-ขุดลอกคลอง ขนาด
กว้าง 4.00 - 5.00 
เมตร ยาว 300 เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาล
กำหนด 

28,700 
ขุดลอกคลอง
ระยะทาง 
300 เมตร 

การระบายน้ำ
สะดวกและแกไ้ข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

  
แผนงาน : แผนงานงบกลาง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ
ปี 2565 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 
เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ
เอดส ์

เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการ
ช่วยเหลือเบื้องต้นใน
การดำรงชีพ 

จ่ายเบี้ยยังชีพให้
ผู้ป่วย รายละ 
500 บาท 
จำนวน 12 เดือน 

60,000 
จำนวนคนท่ีไดร้ับ
การช่วยเหลือใน
เบื้องต้น 

ผู้ป่วยได้รับการ
ช่วยเหลือในเบื้องต้น 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
เพื่อให้ผู้สูงอายไุด้รับ
การช่วยเหลือเบื้องต้น
ในการดำรงชีพ 

จ่ายเบี้ยยังชีพให้
ผู้สูงอายุ ตาม
หลักเกณฑ์ฯ 
จำนวน 12 เดือน 

18,500,000 
จำนวนคนท่ีไดร้ับ
เบี้ยยังชีพ 

ผู้สูงอายไุด้รับการ
ช่วยเหลือในเบื้องต้น 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

3 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 
เพื่อให้ผู้พิการได้รับ
การช่วยเหลือเบื้องต้น
ในการดำรงชีพ 

จ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้
พิการ รายละ 
800 บาท 
จำนวน 12 เดือน 

7,000,000 
จำนวนคนท่ีไดร้ับ
เบี้ยยังชีพ 

ผู้พิการได้รับการ
ช่วยเหลือในเบื้องต้น 

สำนักปลดั 
เทศบาล 
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ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณปี 

2565 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

4 
เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

เพื่อจ่ายสมทบ
กองทุน
ประกันสังคมใน
ส่วนของนายจ้าง 

จ่ายเงินสมทบร้อยละ 
5 ของเงินเดือน 

300,000  
จำนวน คนที่จ่าย
สมทบ 

ลูกจ้างไดร้ับสิทธิ
ประโยชน์ตาม
กฏหมาย 

 
สำนักปลดั 
เทศบาล  

5 

ค่าชำระหนี้เงินกู้ 
เงินทุนส่งเสรมิ
กิจการเทศบาล 
(ก.ส.ท.) 

เพื่อจ่ายชำระหนี้
เงินกู้ แก่ กสท. 

จ่ายชำระหนีเ้งินกู้ 984,400  
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

ชำระหนี้ได้ตาม
กำหนด 

 
สำนักปลดั 
เทศบาล  

6 

ค่าชำระหนี้
ดอกเบี้ยเงินทุน
ส่งเสริมกิจการ
เทศบาล (ก.ส.ท.) 

เพื่อจ่ายชำระหนี้
ดอกเบี้ย แก่ 
กสท. 

จ่ายชำระหนีด้อกเบี้ย 147,200  
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

ชำระหนี้ได้ตาม
กำหนดเวลา 

 
สำนักปลดั 
เทศบาล  

7 

เงินสมทบกองทุน
บำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

เพื่อจ่ายสมทบ
กองทุนบำเหน็จ
บำนาญ
ข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น 

จ่ายสมทบในอัตรา
ร้อยละ 2 ของรายได้
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ไม่รวมเงินกู้ 
เงินอุทิศให้ เงินอุด 
หนุนท่ัวไป เงินอุด 
หนุนเฉพาะกิจ 

1,050,000  
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

ข้าราชการที่
เกษียณราชการ
ได้รับเงินบำเหน็จ 
บำนาญตาม
ระเบียบที่กำหนด 

 
สำนักปลดั 
เทศบาล  

8 
ค่าบำรุงสันนิบาต
เทศบาลแห่ง
ประเทศไทย 

เพื่อจ่ายค่าบำรุง
สันนิบาต
เทศบาลแห่ง
ประเทศไทย 

จ่ายในอัตราร้อยละ 
1/6 ของรายรับจริงปี
ที่ผ่านมาไม่รวมเงิน
อุดหนุน เงินกู้ เงิน
จ่ายขาด เงินสะสม 

65,000  
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

ตามข้อบังคับของ
สมาคมสันนิบาต
แห่งประเทศไทย 
(ส.ท.ท.) 

 
สำนักปลดั 
เทศบาล  

 
ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
     แผนงาน : แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ
ปี 2565 

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 
โครงการควบคมุ
โรคไขห้วัดนก 

เพื่อรณรงค์ให้
ประชาชนปลอดภัย
จากโรคไข้หวัดนก 

จัดกิจกรรมรณรงค์ให้
ความรู้แก่ประชาชน 

10,000 
จำนวนกิจกรรม
ที่ได้ดำเนินการ 

ประชาชน
ปลอดภัยจากโรค
ไข้หวัดนก 

กองสาธารณสุข 

2 
โครงการป้องกัน
และควบคมุโรค
ไข้เลือดออก 

เพื่อลดอัตราการเกิด
โรคไขเ้ลือดออกและ
ลดอัตราการแพร่ของ
ยุงลาย 

จัดซื้อน้ำยาพ่นหมอก
ควันรณรงค์กำจัด
แหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย
และจัดซื้อ
ทรายอะเบท 

500,000 
จำนวนกิจกรรม
ที่ได้ดำเนินการ 

อัตราการเกิดโรค
ไข้เลือดออกลดลง 

กองสาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ
ปี 2565 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

3 

โครงการป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 
สัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภยั
จากโรคพิษ 
สุนัขบ้า 

เพื่อลดการเกิดโรคพิษสุนัข
บ้าและควบคมุป้องกันไม่ให้
เกิดการแพรร่ะบาดและลด
จำนวนประชากรสุนัขและ
แมว 

-ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 
-ฉีดยาคุมกำเนดิ
ลดอัตราการเกิด 

100,000 
จำนวน
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

ป้องกันการเกิด
โรคพิษสุนัขบ้า 
และลดปรมิาณ
การเกิดของสุนัข 

กองสาธารณสุข 

4 

โครงการ
ป้องกันและ
ควบคุมโรค
เอดส ์

เพื่อลดอัตราการเกิดโรค
เอดส์และให้การดูแล
ช่วยเหลือผูต้ิดเชื้อเอดส ์

จัดกิจกรรม
รณรงค์ป้องกัน
โรคเอดส ์

30,000 
จำนวน
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

อัตราการติดเชื้อ
เอดสล์ดลงและ
ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
การดูแลช่วยเหลือ
อย่างเหมาะสม 

กองสาธารณสุข 

5 

โครงการรณรงค์
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

-เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพ
ติดแก่เด็กเยาวชนและ
ประชาชน -ลดการแพร่
ระบาดของยาเสพตดิ 

-จัดกิจกรรมให้
ความรู้แก่เด็ก
นักเรียน เยาวชน
และประชาชน  
-ส่งเสรมิอาชีพแก่
ผู้ไดร้ับการบำบัด
เสร็จแล้ว 

100,000 
จำนวน
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโทษของ
ยาเสพตดิอัตรา
การแพร่ระบาด
ของยาเสพติด
ลดลงปญัหาสังคม
ลดน้อยลง 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

6 
โครงการบำบดั 
ฟื้นฟูผู้ติดยา
เสพติด 

เพื่อส่งเสริมให้ผูต้ิดยาเสพ
ได้รับการบำบดัฟื้นฟู 

จัดอบรมเข้าค่าย
บำบัดฟื้นฟูผู้ตดิยา
เสพติด 

162,500 
จำนวนคนท่ี
ได้รับการ
บำบัดฟื้นฟู 

ผู้ติดยาเสพติดลด
น้อยลง 

กองสาธารณสุข 

7 

โครงการอบรม
แกนนำ To Be 
Number One 
เพื่อต่อต้านยา
เสพติด 

เพื่อให้เยาวชนไดร้ับการ
ปลูกฝังให้รู้จักป้องกันภยัจาก
ยาเสพตดิและสร้างความ
เข้มแข็งให้กับสังคมลดการยุ่ง
เกี่ยวกับอบายมุข 

จัดตั้งเครือข่ายใน
การเฝา้ระวังและ
ป้องกันภัยจากยา
เสพติด 

20,000 
จำนวน
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

เยาวชนไดร้ับการ
ปลูกฝังให้รู้จักภัย
จากยาเสพติด 

กองสาธารณสุข 

8 

โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด 
(CCTV) ภายใน
ชุมชน 

เพื่อสอดส่องดูแลและป้องกัน
การแฝงตัวของผู้จำหน่ายยา
เสพติดและช่วยสอดส่องเวลา
เกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ 

ติดตั้งกล้องวงจร
ปิดในจุดที่เสีย่ง 

300,000 
จำนวนจุดที่
ได้รับการ
ติดตั้ง 

ลดการระบาดของ
ยาเสพตดิและลด
การเกิดอุบัตเิหตุ
ต่าง ๆ 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

9 

โครงการพัฒนา
ระบบบริการ
การแพทย์
ฉุกเฉิน 

เพื่อให้บริการประชาชนใน
การเกิดอุบัตเิหตตุ่าง ๆ และ
บริการส่งต่อทางการแพทย ์

จัดรถให้บริการ
ตลอด 24 ช่ัวโมง 

500,000 
จำนวน
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

ประชาชนไดร้ับ
การรักษาและ
บริการที่ถูกต้อง
รวดเร็ว 

กองสาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ
ปี 2565 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

10 
โครงการส่งเสริม
กิจกรรมชมรม
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อส่งเสริมให้ผูสู้งอายุมี
สุขภาพดีและผู้สูงอายไุด้
พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

จัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอาย ุ

50,000 

จำนวน
กิจกรรมที่
ได้
ดำเนินการ 

ผู้สูงอายุมสีุขภาพ
ดีและได้แลก 
เปลี่ยนเรียนรู ้
ซึ่งกันและกัน 

กองสาธารณสุข 

11 
โครงการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยแม่
และเด็ก 

เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่
สมวัยเติบโตอย่างมีคณุภาพ
และมสีุขภาพเเข็งแรง
สมบูรณ ์

จัดอบรมให้
ความรู้
ผู้ปกครองเด็กท่ี
มีอายุ 0 - 5 ปี 

30,000 
จำนวนเด็ก
ที่ได้รับการ
ดูแล 

เด็กมสีุขภาพ
ร่างกายเเข็งแรง
สมบูรณ ์

กองสาธารณสุข 

12 
โครงการพัฒนา
สตรีและครอบครัว 

เพื่อดำเนินงานด้านการ
พัฒนาสตรีและการพัฒนา
ครอบครัวตามอำนาจหน้าท่ี
ของเทศบาล 

จัดกิจกรรม
ฝึกอบรมให้
ความรู้แก่กลุม่
สตรีและ
ครอบครัว
กลุ่มเป้าหมาย 

30,000 

จำนวน
กิจกรรมที่
ได้
ดำเนินการ 

กลุ่มสตรีและ
ครอบครัวได้รับ
การพัฒนา 

กองสาธารณสุข 

13 

เงินอุดหนุนชุมชน
ตามโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อพัฒนาระบบบริหาร
จัดการสาธารณสุขมูลฐาน
ในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมของแต่
ละชุมชน 

สนับสนุน
งบประมาณให้
ชุมชน จำนวน 
9 ชุมชน 

180,000 

จำนวน
กิจกรรมที่
ได้
ดำเนินการ 

ชุมชนสามารถ
พัฒนาระบบ
บริการจดัการ
สาธารณสุขใน
ชุมชนได้และ
สอดคล้องกับ
ความต้องการ 

กองสาธารณสุข 

14 

อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการต่อสูเ้พื่อ
เอาชนะยาเสพติด
อำเภอลับแล 

เพื่อดำเนินการตามนโยบาย
ของรัฐบาลในการป้องกัน
ปราบปรามแก้ไขปญัหายา
เสพติดและใหผู้้เสพยาได้รับ
การบำบัดฟื้นฟูอย่างถูกวิธี 

สนับสนุน
งบประมาณให้
อำเภอลับแล 

20,000 

จำนวน
กิจกรรมที่
ได้
ดำเนินการ 

อัตราการแพร่
ระบาดของยาเสพ
ติดลดลง ผูเ้สพยา
ได้รับการบำบดั
ฟื้นฟ ู

กองสาธารณสุข 

15 

อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการต่อสู้ 
เพื่อเอาชนะยาเสพ
ติดจังหวัดอุตรดติถ์ 

เพื่อดำเนินการตามนโยบาย
ของรัฐบาลในการป้องกัน
ปราบปราม แก้ไขปัญหายา
เสพติดและใหผู้้เสพยาได้รับ
การบำบัดฟื้นฟูอย่างถูกวิธี 

สนับสนุน
งบประมาณให้
จังหวัดอุตรดติถ ์

20,000 

จำนวน
กิจกรรมที่
ได้
ดำเนินการ 

อัตราการแพร่
ระบาดของยาเสพ
ติดลดลง ผูเ้สพยา
ได้รับการบำบดั
ฟื้นฟ ู

กองสาธารณสุข 

 
 แผนงาน : แผนงานงบกลาง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ
ปี 2565 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 
เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 

เพื่อจัดกิจกรรมด้าน
บริการสาธารณสุขให้
ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

สนับสนุนงบประมาณ
ให้กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

250,000 
กิจกรรมที่
ได้
ดำเนินการ 

ประชาชนไดร้ับ
บริการดา้น
สาธารณสุขท่ัวถึง
และมสีุขภาพท่ีด ี

กองสาธารณสุข 



29 
 

 

ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาอาชีพของประชาชน 
     แผนงาน : แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณปี 

2565 
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 

โครงการคดัเลือกเมล็ด
พันธุ์ข้าวเพื่อส่งเสรมิ
การทำนาข้าวปลอด
สารพิษ 

เพื่อส่งเสริมให้
เกษตรกรไดเ้มลด็
พันธุ์ข้าวท่ีดีในการ
เพาะปลูก 

จัดทำโครงการ
คัดเลือกเมลด็
พันธุ์ข้าวให้กับ
เกษตรกรทีเ่ข้า
ร่วมโครงการไป
เพาะปลูก 

150,000 
จำนวน
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

ประชาชนไดร้ับเมล็ด
พันธุ์ข้าวปลอดสารพิษใน
การเพาะปลูก 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

2 
โครงการส่งเสริมอาชีพ
การทำนาข้าวปลอด
สารพิษ 

เพื่อเป็นการลด
ต้นทุนการผลิตและ
ส่งเสริมการใช้สาร
ชีวะพันธุ์เพื่อทดแทน
สารเคม ี

จัดกิจกรรม
อบรมให้ความรู้
พร้อมสาธิตการ
ใช้สารชีวะพันธุ์ 

100,000 
จำนวน
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการ
ผลิตและเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

3 
โครงการพัฒนาเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพชีวะพันธุ์
เพื่อทดแทนสารเคม ี

เพื่อเป็นการลด
ต้นทุนการผลิตและ
ส่งเสริมการใช้สาร
ชีวะพันธุ์แทนการใช้
สารเคม ี

จัดกิจกรรม
อบรมให้ความรู้
พร้อมสาธิตการ
ใช้สารชีวะพันธุ์ 

200,000 
จำนวน
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการ
ผลิตและเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

4 
โครงการศึกษาดูงาน
กลุ่มอาชีพตำบล 
.ทุ่งยั้ง - ไผ่ล้อม 

เพื่อส่งเสริมให้กลุม่
อาชีพมีความรู้ 
วิสัยทัศน์กว้างไกล 
และนำความรู้มา
พัฒนาผลผลิตของ
กลุ่ม 

จัดกิจกรรม
ฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงาน 

100,000 
จำนวน
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

กลุ่มอาชีพมีความรู้และ
นำประสบการณ์จากการ
ฝึกอบรมศึกษาดูงานมา
พัฒนาอาชีพของตนเอง 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

5 

โครงการอบรมการผลติ
ปุ๋ยหมักประสิทธิภาพ
สูงเพื่อใช้เป็นปัจจัยใน
การผลิตผักปลอด
สารพิษ 

เพื่อส่งเสริมให้
เกษตรกรใช้ปุ๋ย
ชีวภาพทดแทน
สารเคมีเพื่อลด
ต้นทุนปัจจัยการผลติ 

จัดกิจกรรม
ฝึกอบรมให้
ความรู้แก่
เกษตรกร 

100,000 
จำนวน
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการ
ผลิตและเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

6 

โครงการก่อสร้างศูนย์
เรียนรู้การเกษตร ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนดำรงชีวิต
แบบเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามแนว
พระราชดำร ิ

-จัดอบรมให้
ความรู้และ 
จัดตั้งศูนย์
เรียนรู้ จำนวน 
5 ศูนย ์

1,000,000 
จำนวน
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

ประชาชนไดเ้รียนรู้วิถี
ชีวิตแบบพอเพียง
สามารถดำรงชีวิตอย่าง
พอเพียง ตามแนว
พระราชดำร ิ

สำนักปลดั 
เทศบาล 

7 
โครงการส่งเสริมอาชีพ
การผลิตอาหารสตัว ์

เพื่อพัฒนาส่งเสรมิให้
ประชาชนมีอาชีพ
เสรมิเป็นการเพิ่ม
รายได ้

จัดฝึกอบรม
สาธิตการผลิต 

100,000 
จำนวน
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

ประชาชนมีรายไดเ้สริม
เพิ่มรายได ้

สำนักปลดั 
เทศบาล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ
ปี 2565 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

8 
โครงการส่งเสริม
อาชีพกลุ่มเลี้ยงไก่
พื้นเมือง 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
อาชีพเสริมให้แก่
ประชาชนเพื่อให้มี
รายได้เพิ่มขึ้น 

ส่งเสริมให้มีการ
รวมกลุม่เลีย้งไก่
พื้นเมือง 

100,000  

จำนวน
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

ประชาชนมีอาชีพเสรมิ
เพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

9 
โครงการส่งเสริม
อาชีพกลุ่มเลี้ยงโค 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
อาชีพเสริมให้แก่
ประชาชนให้มีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส่งเสริมให้มีการ
รวมกลุม่เลีย้ง    
โคเนื้อและจัด
ฝึกอบรมให้ความรู้
ในการเลี้ยงและ
ดูแลสตัว ์

100,000  

จำนวน
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

ประชาชนมีอาชีพเสรมิ
เพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

10 
โครงการส่งเสริม
อาชีพกลุ่มจักสาน
ไม้ไผ ่

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
อาชีพเสริมให้แก่
ประชาชนเพือ่ให้มี
รายได้เพิ่มขึ้น 

ส่งเสริมให้มีการ
ร่วมกลุม่จักสาน
ผลิตภณัฑ์จาก 
ไม้ไผ ่

100,000  
จำนวน
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

ประชาชนไดร้ับความรู้
ในการดูแลสัตว์เลี้ยง
และมรีายได้เสรมิจาก
อาชีพหลัก 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

11 
โครงการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพ 

เพื่อส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอาย ุ

จัดกิจกรรม
ส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่ผู้สูงอาย ุ

200,000 
จำนวน
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

ผู้สูงอายุมีคณุภาพชีวิตดี
ขึ้นและมีอาชีพเสริมเป็น
การเพิ่มรายได ้

สำนักปลดั 
เทศบาล 

12 

โครงการส่งเสริม
การพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์และแปรรูป
ผลิตภณัฑ์เพื่อ
การตลาด 

เพื่อเป็นการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ 
ข้าวกล้อง และข้าว 
ไรซ์เบอร์รี ่

จัดกิจกรรม
ฝึกอบรมการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ 

250,000 
จำนวน
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

เป็นการเพิ่มมูลคา่ให้กับ
สินค้าให้มรีาคาสูงขึ้น 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

13 
โครงการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อเป็นการปลูกฝัง
สร้างจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

จัดกิจกรรม
ฝึกอบรมสร้าง
จิตสำนึกให้กับ
เยาวชน 

150,000 
จำนวน
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

เยาวชนได้อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ให้
สูญหาย 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

14 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริใน
สมเด็จพระเทพฯ 

เพื่อเป็นการเก็บ
ตัวอย่างขึ้นทะเบียน
พืช จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์
พันธุ์กรรมพืช 

-จัดทำป้ายของ
พันธุ์ไม้ - จัดตั้ง
ศูนย์อนุรักษ์
พันธุกรรมและเก็บ
ตัวอย่างพืช 

150,000 
จำนวน
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

ใช้เป็นแหล่งศึกษาเล่า
เรียนและเป็นการ
อนุรักษ์พืช 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

15 

โครงการส่งเสริม
กิจกรรม
นันทนาการชมรม
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อส่งเสริมให้ผูสู้งอายุ
มีความรู้ และรูส้ึกมี
คุณค่าในตนเองและมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม 
สามารถดูแลสุขภาพ
ของตนเองเบื้องต้นได ้

จัดกิจกรรม
นันทนาการให้กับ
ผู้สูงอาย ุ

178,200 
ผู้สูงอายุ 
จำนวน 120 
คน 

ผู้สูงอายุมสีุขภาพทาง
กาย ทางจิตและจติ
วิญญาณที่ดีและ
สามารถดูแลตนเอง
เบื้องต้นไดส้ามารถอยู่
ในสังคมได้อยา่งเป็นสุข 

สำนักปลดั 
เทศบาล 
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 ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การท่องเท่ียวและการกีฬา 
       แผนงาน : แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ
ปี 2565 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 

อุดหนุนท่ีทำการ
ปกครองอำเภอ 
ลับแล (โครงการ
สนับสนุนจดั
กิจกรรมในราชพิธี
และรัฐพิธี อำเภอ
ลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์) 

เพื่อเสรมิสร้างความ
จงรักภักดีของข้าราชการ
และประชาชนในพ้ืนท่ีที่มี
ต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

จัดกิจกรรม
ในงานราชพิธี
และรัฐพิธี
สำคัญ 

10,000 
จำนวน
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

หน่วยงานราชการองค์กร
เอกชน อปท. รัฐวิสาหกิจและ
ประชาชนในพ้ืนท่ีอำเภอลับ
แลมีความจงรักภักดตี่อ
สถาบันพระมหากษัตริย ์

สำนักปลดั 
เทศบาล 

      
       แผนงาน : แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ
ปี 2565 

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 

โครงการชวน
ลูกเลา่นิทาน
สานฝันรัก
การอ่าน 

เพื่อให้เด็กพัฒนาการ
ทางด้านทักษะการฟัง การ
พูด การอ่าน และการเขียน 
เด็กเกิดนสิัยรักการอ่าน
เพื่อให้เด็กพูดคุยกับครู 
เพื่อน และผู้ปกครอง เพื่อ
เเลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ขณะฟังนิทาน 

เด็ก ครู ผูดู้แลเด็ก 
ผู้ปกครอง ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าจำนวน
ทั้งหมด 

5,000 
จำนวนกิจกรรม
ที่ได้ดำเนินการ 

เด็กพัฒนาการทางด้าน
ทักษะการฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียน 
เด็กเกิดนสิัยรักการอ่าน
เด็กพูดคุยกับครู เพื่อน 
และผูป้กครองเพื่อแลก 
เปลี่ยนความคิดเห็น
ขณะฟังนิทาน 

 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

2 

โครงการ
เสรมิสร้าง
คุณธรรม
จริยธรรมเด็ก 

เพื่อปลูกฝังคณุธรรม
จริยธรรมให้กับเด็กเพื่อให้
เด็กได้ประพฤติปฏิบัตติาม
หลักธรรม 

เด็กทุกคนมี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงคต์าม
เกณฑ์กำหนด 

5,000 
จำนวนกิจกรรม
ที่ได้ดำเนินการ 

เด็กทุกคนมีคณุธรรม 
จริยธรรม เหมาะสม 
ตามวัย 

 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

3 

โครงการ
ส่งเสริม
พัฒนาการ
ด้านอารมณ์
และจิตใจ 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความ
ร่าเริงแจม่ใสมีความรูส้ึกท่ีดี
ต่อตนเองและผู้อื่น 

เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีพัฒนา 
การด้านอารมณ์
และจิตใจ 
เหมาะสมตามวัย 

7,500 
จำนวนกิจกรรม
ที่ได้ดำเนินการ 

เด็กมีความร่าเริงแจ่มใส 
มีความรูส้ึกท่ีดีต่อตนเอง
และผู้อื่น ควมคุม
อารมณต์นเองได ้

 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

4 

โครงการ
ส่งเสริม
พัฒนาการ
ด้านสังคม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กสามารถ
เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่น
ได้ รู้จักช่วยเหลือและ
แบ่งปัน 

เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก มีการ
พัฒนาการด้าน
สังคมเหมาะสม
ตามวัย 

7,500 
จำนวนกิจกรรม
ที่ได้ดำเนินการ 

เด็กสามาเล่นและ
ทำงานร่วมกับผู้อื่น 
ได้รูจ้ักช่วยเหลือและ
แบ่งปัน 

 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ
ปี 2565 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

5 

โครงการ
ส่งเสริม
พัฒนาการด้าน
สติปัญญา 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจ
เรียนรูส้ิ่งรอบตัว ซักถามอย่าง
ตั้งใจ และรักการเรยีนรู้        
มีความคิดรวบยอด 

เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีพัฒนา 
การด้านสต ิ
ปัญญาเหมาะสม
ตามวัย 

7,500 
จำนวน
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

เด็กมีความสนใจ
เรียนรูส้ิ่งรอบตัว 
ซักถามอย่างตั้งใจ
และรักการเรียนรูม้ี
ความคิดรวบยอด 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

6 
โครงการสำรวจ
สำมะโนเด็ก 
อายุ 2-5 ปี 

เพื่อสำรวจเด็ก อายุ 2-5 ปี  
ในเขตเทศบาลเพื่อเข้ารับ
การศึกษาในศูนย์พัฒนา    
เด็กเล็ก 

เด็ก อายุ 2-5 ปี 
ในเทศบาลได้รับ
การอบรมเลี้ยงดู
ในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

2,300 
จำนวน
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

เด็กอายุ 2-5 ปี ใน
เขตเทศบาลได้รับ
การอบรมเลี้ยงด ู

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

7 
โครงการเยี่ยม
บ้านเด็ก 

เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างครผูู้ดเูเลเด็กกับ
ผู้ปกครอง มีความเข้าใจการ
ดำเนินงานของศูนย์พัฒนา  
เด็กเล็ก ให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างครูกับผู้ปกครอง     
โดยยดึเด็กเป็นศูนย์กลาง 

เด็กนักเรยีนใน
ศูนย์พัฒนา    
เด็กเล็กเทศบาล 

4,000 
จำนวน
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

ผู้ปกครอง เด็ก ครู 
มีความสมัพันธ์อันดี
และมีความเข้าใจ
วิธีการดำเนินการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

8 
โครงการประชุม
ผู้ปกครอง 

เพื่อให้ผู้ปกครองเข้าใจวิธีการ
ดำเนินงานของศูนย์พัฒนา  
เด็กเล็กให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างครูกับผู้ปกครอง     
โดยยดึเด็กเป็นศูนย์กลาง 

ผู้ปกครองของเด็ก
ในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

5,000 
จำนวน
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

ผู้ปกครองให้ความ
ร่วมมือในการจดั
กิจกรรมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

9 

โครงการ
ส่งเสริม
พัฒนาการด้าน
ร่างกาย 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีน้ำหนัก
ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานมีทักษะการ
เคลื่อนไหวตามวัย 

เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีพัฒนา 
การด้านรา่งกาย
เหมาะสมตามวัย 

7,500 
จำนวน
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

เด็กมีน้ำหนักส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน มีทักษะ
การเคลื่อนไหวตาม
วัย 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

10 

โครงการสาร
สัมพันธ์บ้าน
และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพือ่ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างบ้านและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ไดม้ีส่วนร่วมในการ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยเน้นเด็กเป็นสำคญั 

ผู้ปกครองได้รับ
ข่าวสารจากศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

10,000 
จำนวน
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

ผู้ปกครอง ครผูู้ดูแล
เด็กและเด็กได้นำ
ความรู้ที่ได้รับมา
ปรับใช้ในการเรียน
การสอน 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

11 
โครงการหนู
น้อยนักพัฒนา 

เพื่อพัฒนาเด็กให้เกิดความ
พร้อมท้ัง 4 ด้าน พัฒนาทักษะ
การเรยีนรู้และความคิด
สร้างสรรค ์

เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีพัฒนา
ความพร้อมทั้ง   
4 ด้าน เหมาะสม
ตามวัย 

8,000 
จำนวน
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความพร้อมทั้ง 
4 ด้าน มีทักษะการ
เรียนรู้และความคิด
สร้างสรรค ์

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

. 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ
ปี 2565 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

12 
โครงการพัฒนา
ผู้เรยีนโดยเน้นเด็ก
เป็นสำคญั 

เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กมี
ความรู้ความเข้าใจ
เป้าหมายการจัดการ 
ศึกษาและหลักสตูร
การศึกษาปฐมวัย 
เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก    
มีความความสามารถ
ในการจัดประสบการณ์
การเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรยีน
เป็นสำคญั 

-ครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้
ความเข้าใจเป้าหมาย
การจัดการศึกษาและ
หลักสตูรการศึกษา
ปฐมวัย  
-ครูผู้ดูแลเด็กมี
ความสามารถในการ
จัดประสบ การณ์การ
เรียนรู้ทีเ่น้นเด็กเป็น
สำคัญ 

5,000 
จำนวน
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

-ครูผู้ดูแลเด็กมี
ความรู้ความเข้าใจ
เป้าหมายการจัด
การศึกษาและ
หลักสตูรการศึกษา
ปฐมวัย  
-ครูผู้ดูแลเด็กมี
ความสามารถในการ
จัดประสบการณ์
การเรยีนรู้ที่เน้นเด็ก
เป็นสำคญั 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

13 

โครงการจดั
บรรยายกาศใน
ห้องเรียนและ
สภาพแวดล้อม  
ที่เอื้อต่อการ
พัฒนาผู้เรียน 

เพื่อให้ห้องเรียนมี
บรรยายกาศที่เอื้อต่อ
การพัฒนาการเด็ก
อย่างเหมาะสมตามวัย 

ตกแต่งห้องเรียนให้มี
บรรยายกาศที่เอื้อต่อ
ผู้เรยีน 

72,000 
จำนวน
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

เด็กนักเรยีน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กไดร้ับ
การพัฒนาท่ีดีขึ้น 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

14 

โครงการจดัหา 
สื่อการเรียนการ
สอนสำหรับเด็ก
ปฐมวัย 

-เพื่อจัดทำ จัดซื้อสื่อ
การเรยีนการสอนให้ได้
ครบตามแผนการการ
สอน  
-เพื่อให้ครูผู้ดเูด็ก
สามารถผลิตสื่อและ
นวัตกรรมใหม่ ๆ     
มาใช้ได้อย่างคุ้มค่า 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
สื่อการเรียนการสอน
อย่างพอเพียงและ
เหมาะสมตามวัย  
-เด็กมีผลสมัฤทธ์ิโดย 
รวมสูงขึ้นกว่าเกณฑ์  
-ครูผู้ดูแลเด็กสามารถ
ผลิตสื่อและนวัตกรรม
ใหม่ ๆ มาใช้พัฒนา
เด็กได ้

90,000 
จำนวน
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีสื่อการเรียนการ
สอนอย่างพอเพียง
และเหมาะสมตาม
วัย  
-เด็กมีผลสมัฤทธ์ิ
โดยรวมสูงกว่า
เกณฑ์ -ครผูู้ดูแลเด็ก
สามารถผลิตสื่อและ
นวัตกรรมใหม่ ๆ มา
ใช้พัฒนาเด็กได ้

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

15 

โครงการนิเทศ
ภายในครผูู้ดูแล
เด็กและบุคลากร
ทางการศึกษา 

-เพื่อส่งเสรมิให้การ
ทำงานของครูผู้ดูแล
เด็กมีประสิทธิภาพ 
และเป็นระบบ 
-เพื่อลดและแก้ไข
ข้อผิดพลาดในการจัด
กิจกรรมไดต้รงจุด 

-ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
-ครูผู้ดูแลเด็กมีการ
ปรับปรุงและพัฒนา 
การเรยีนการสอน
อย่างหลากหลาย 

1,000 
จำนวน
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

-ครูผู้ดูแลเด็กมี
ความรู้ความเข้าใจ
เป้าหมายการจัด
การศึกษาปฐมวัย  
-ครูผู้ดูแลเด็กมี
ความสามารถในการ
จัดประสบการณ์
การเรยีนรู้ที่เน้นเด็ก
เป็นสำคญั 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ
ปี 2565 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

16 

โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
ศักยภาพทาง
การศึกษาด้าน
ภาษาและวิชาการ
เพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพทาง
การศึกษาด้านภาษา
และวิชาการเพื่อเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน 

เพื่อเพ่ิมและพัฒนา
ศักยภาพของเด็ก
และเยาวชนด้าน
การศึกษาและภาษา 

90,000 
จำนวน
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

การเรยีนการสอน
ด้านภาษาของ
สถานศึกษาในเขต
เทศบาลได้รับการ
ส่งเสริมและมี
คุณภาพที่ด ี

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

17 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารทางการ 
ศึกษา(เงินอุดหนุน
สำหรับสนับสนุน
โครงการอาหาร
กลางวัน) 

เด็กมสีุขภาพ
พลานามัยสมบรูณ์
แข็งแรง และได้
รับประทานอาหาร
ครบ 5 หมู ่

เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมสีุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง
สมบูรณ์เหมาะสม
ตามวัย 

1,100,000 
จำนวน
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีสุขภาพ
พลานามัยสมบรูณ์
แข็งแรง และได้
รับประทาน
อาหารครบ 5 หมู ่

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

18 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารทาง
การศึกษา
ค่าอาหารเสรมิ 
(นม) สำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
โรงเรียน
ระดับประถม
ศึกษา และศูนย์
การศึกษาพิเศษ 

เด็กมสีุขภาพ
พลานามัยสมบรูณ์
แข็งแรงและได้รับ
ประทานอาหารครบ 
5 หมู ่

เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมสีุขภาพ
พลานามัยเเข็งแรง
สมบูรณ์เหมาะสม
ตามวัย 

1,500,000 
จำนวน
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีสุขภาพ
พลานามัยสมบรูณ์
แข็งแรง และได้
รับประทาน
อาหารครบ 5 หมู ่

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

19 
โครงการจดังาน
วันเด็กแห่งชาต ิ

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็กได้
ตระหนักถึง
ความสำคญัของ
กิจกรรมวันเด็ก 

เด็กนักเรยีน ครู 
ผู้ปกครองเข้าร่วม
กิจกรรมวันเด็ก 

90,000 
จำนวน
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

เด็กนักเรยีนได้รู้ถึง
ความสำคญัของ
กิจกรรมการจัด
งานวันเด็ก
แห่งชาติ 

 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

20 
โครงการส่งเสริม
ค่านิยมหลัก 12 
ประการ (บวร) 

เพื่อให้เด็กมีความรู้
ความเข้าใจ
ความหมายค่านิยม
หลัก 12 ประการ 

เด็กเข้าร่วมกิจกรรม
ตามความเหมาะสม 

5,000 
จำนวน
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

เด็กเข้าร่วม
กิจกรรมคา่นิยม
หลัก 12 ประการ 
และเข้าร่วม
กิจกรรมชุมชน
มากขึ้น 

 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมา

ณปี 
2565 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

21 

โครงการพัฒนาครู
ผู้ดูแลเด็ก/ผูดู้แล
เด็กและบุคลากรสู่
มาตรฐานวิชาชีพ 
(เข้าร่วมครู
เครือข่ายปฐมวยั) 

เพื่อสร้างความ
ตระหนักถึงภาระ 
หน้าท่ีอันสำคัญยิ่งของ
ครูผูดู้แลเด็กในการ
สร้างและรับผิดชอบ
ดูแล อมรมเยาวชน
ของชาติให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของชาต ิ

เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กทุก
คนปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการจัด
กระบวนการเรียนรู้
พัฒนาตนเองให้มี
คุณภาพสู่ครมูืออาชีพ 

20,000 
จำนวน
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

ครูผูดู้แลเด็กทุกคน
ปรับเปลีย่นพฤติ-
กรรมในการจัด
กระบวนการเรียนรู้
พัฒนาตนเองให้มี
คุณภาพสู่ครมูือ
อาชีพ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

22 

โครงการส่งเสริม
ให้ครูมีการปฏิบัติ 
งานตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

เพื่อส่งเสริมให้นำ
หลักการและ
ธรรมชาติของการจดั
การศึกษาปฐมวัยและ
สามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ในการจดั
ประสบการณ ์

ครู ผู้ดูแลเด็ก บุคลากร
ทางการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กส่งเสริม
ให้ครูมีการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าท่ีอย่าง
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

10,000 
จำนวน
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

เพื่อส่งเสริมให้นำ
หลักการและ
ธรรมชาติของการ
จัดการศึกษาปฐมวัย
และสามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ในการ
จัดประสบการณ ์

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

23 

โครงการจดัทำ
แผนการพัฒนา
การศึกษาของ
ศูนย์พัฒนา    
เด็กเล็ก 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีการจัดทำ
แผนการศึกษา 

เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจดัทำ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 

5,000 
จำนวน
กิจกรรมทีไ่ด้
เนินการ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
การจัดทำแผนการ
ศึกษา 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

24 

โครงการศึกษา   
ดูงานเพื่อพัฒนา
บุคลากรทาง
วิชาการ 

เพื่อครูผูดู้แลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็ก ได้พัฒนา
ร่วมประชุม อบรม 
สัมมนาศึกษาดูงาน 
นำความรู้มาพัฒนา 
การเรยีนการสอน
บรรลผุลตาม
จุดมุ่งหมายของ
หลักสตูร 

มีแผนการและ
ดำเนินงานตามแผนงาน
ครูผูดู้แลเด็กและ
บุคลากรทุกคน
ปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องมีประสิทธิภาพ 

12,000 
จำนวน
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

ครูผูดู้แลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็ก ได้พัฒนาร่วม
ประชุม อบรม 
สัมมนาศึกษาดูงาน 
นำความรู้มา
พัฒนาการเรียนการ
สอนบรรลุผลตาม
จุดมุ่งหมายของ
หลักสตูร 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

25 

โครงการส่งเสริม
ผู้บริหาร
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ี
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

เพื่อส่งเสริมให้
ผู้บริหารเข้าใจปรัชญา
และหลักการจดัการ 
ศึกษาปฐมวัย มีวิสยั 
ทัศน์ ภาวะผู้นำ และ
ความคิดรเิริม่ที่เน้นกา
รพฒนาเด็กปฐมวยั 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ส่งเสริมให้ผู้บริหารมี
การปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

15,000 
จำนวน
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

ครูเข้าใจปรัชญา
และหลักการจดั
การศึกษาประถมวัย
มีวิสัยทัศน์ ภาวะ
ผู้นำและความคดิ
ริเริม่ที่เน้นการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ
ปี 2565 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

26 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารทางการ 
ศึกษา(ค่าพัฒนา
ศักยภาพการจดั
การศึกษาท้องถิ่น) 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทาง
การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 

ครู ผู้ดูแลเด็ก 
บุคลากรทางการ
ศึกษาได้รบัการศึกษา
อบรม 

20,000 
จำนวนคนท่ี
ได้รับการศึกษา
อบรม 

บุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้
เพิ่มขึ้น 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

27 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารทาง
การศึกษา (เงินอุด 
หนุนสำหรบั ค่าจัด 
การเรยีน การ
สอน) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
วัสดุการเรียนการ
สอนสำหรับเด็ก 

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณส์ื่อ
การเรยีนการสอน
สำหรับเด็ก 

300,000 
จำนวนเด็กท่ี
ได้รับการจัดสรร 

เด็กได้รับการเรยีน
การสอนมี
พัฒนาการและ
ความคิดที่เหมาะสม
ตามวัย 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

28 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารทางการ 
ศึกษา (ค่าใช้จ่าย
การจัดการศึกษา 
สำหรับเด็กปฐมวยั 
3-5 ปี) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา
สำหรับเด็กปฐมวยั
อายุ 3-5 ปี 

จัดการเรียนการสอน
สำหรับเด็กปฐมวยั 

200,000 
จำนวนเด็กท่ี
ได้รับการจัดสรร 

เด็กได้รับการเรยีน
การสอนมี
พัฒนาการและ
ความคิดที่เหมาะสม
ตามวัย 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

29 
โครงการแหล่ง
เรียนรูภู้มิปญัญา
ท้องถิ่น 

เพื่อให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์เรยีนรู้
ตรง มีความ
สนุกสนาน รา่เริง 
แจ่มใส 

เด็กได้รับ
ประสบการณ์เรยีนรู้
ตรง มีความ
สนุกสนาน รา่เริง 
แจ่มใส 

10,000 
จำนวนกิจกรรม
ที่ได้ดำเนินการ 

ครู เด็ก ผู้ปกครอง
และชุมชนไดร้ับ
ความรู้ร่วมกัน 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

30 

โครงการสรรหา
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
สำหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัด
เทศบาลตำบล   
ทุ่งยั้ง-ไผ่ล้อม 

เพื่อสรรหาผู้ช่วย
ผู้ดูแลเด็กให้
เหมาะสมกับจำนวน
เด็ก เด็กทุกคนได้
พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
เพิ่มขึ้นเหมาะสมกับ
เด็กทำให้เกิด
ประสิทธิภาพต่อการ
พัฒนาเด็ก 

672,000 
จำนวนกิจกรรม
ที่ได้ดำเนินการ 

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กมี
อัตราเพียงพอเด็ก
ทุกคนได้พัฒนาเตม็
ตามศักยภาพ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

31 
โครงการส่งเสริม
แนวการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

มีหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยของ
สถานศึกษาและ
นำไปสู่การปฏิบตัิได้
อย่างมีระสิทธิภาพ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
หลักสตูรสถานศึกษา
ปฐมวัยและนำไปสู่
การปฏิบัตไิด้อยา่งมี
ประสิทธิภาพในระดบั
ดีมาก 

12,000 
จำนวนกิจกรรม
ที่ได้ดำเนินการ 

สถานศึกษามี
หลักสตูรระดับ
ปฐมวัยท่ีมี
ประสิทธิภาพและ
เด็กมีคณุภาพตาม
มาตรฐานที่กำหนด 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมา

ณปี 
2565 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

32 
โครงการการแสดง
ผลงานทางวิชาการ
สำหรับเด็กปฐมวยั 

เพื่อแสดง
ความสามารถของ
เด็ก ครผูู้ดูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนได้ตรง
มาตรฐานการ
จัดการเรียนรู ้

ผู้บริหาร ครผูู้ดูแลเด็ก
มีการแสดงผลงานใน
การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนได้ตรง
มาตรฐานการจัดการ
เรียนรูต้่อผู้ปกครอง
และชุมชนและ
หน่วยงานต้นสังกัด 

50,000 

จำนวน
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ส่งเสริมให้การทำงาน

ของครูผู้ดูแลเด็ก 
บุคลากรทางการศึกษา

และเด็กให้มี
ประสิทธิภาพและเป็น

ระบบ 

กองการ 
ศึกษา 

ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

33 
โครงการจดักิจกรรม
หนูน้อยภาคฤดรู้อน 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
การเรยีนการสอน
ของเด็กและแบ่งเบา
ภาระของผู้ปกครอง 

เด็กในเขตเทศบาล
ตำบลทุ่งยั้ง-ไผล่้อม 
ได้รับการส่งเสรมิ
กิจกรรมการเรียน 
การสอนภาคฤดูร้อน
ทุกคน 

  

เด็กได้รับการส่งเสริม
กิจกรรมการเรียนได้ช่วย

แบ่งเบาภาระของ
ผู้ปกครอง 

กองการ 
ศึกษา 

ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

34 

โครงการส่งเสริม
ศูนย์พัฒนาเด็กมี
การประกันคณุภาพ
ภายใน (SAR) 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีการจัดทำ
และดำเนินการตาม
แผน พัฒนาการ
จัดการ ศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จัดทำรายงาน
ประจำปีที่เป็นรายงาน
การประเมินคณุภาพ
ทั้งภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

5,000 

จำนวน
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ระบบการประกัน

คุณภาพที่มีคณุภาพจัด
การศึกษาให้นักเรยีน
บรรลตุามมาตรฐานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

กองการ 
ศึกษา 

ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

35 

อุดหนุนโรงเรียน  
ลับแลศรีวิทยา 
โครงการเข้าค่าย
ลูกเสือ - ยุวกาชาด 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
การเรยีนการสอน
ของนักเรียน 

จัดกิจกรรมเข้าค่าย
ลูกเสือ - ยุวกาชาด 

25,000 

จำนวน
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

นักเรียนได้รับการ
พัฒนาการเรียนการ

สอนตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

กองการ 
ศึกษา 

ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

36 

อุดหนุนโรงเรียน  
ลับแลศรีวิทยา 
โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 
ตามหลักค่านิยม 
12 ประการ 

เพื่อส่งเสริม
คุณธรรม จรยิธรรม 
ให้กับนักเรียน 

จัดกิจกรรมตามหลัก
ค่านิยม 12 ประการ 

50,000 

จำนวน
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

นักเรียนมีคณุธรรม
จริยธรรมที่ด ี

กองการ 
ศึกษา 

ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณปี 

2565 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

37 

อุดหนุนโรงเรียนลับแล
ศรีวิทยา โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการศึกษา 

เพื่อให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิการ
เรียนสูงกว่าค่า
เป้าหมายของ
สถานศึกษา 

นักเรียนมผีล
การทดสอบ
ระดับชาติขั้น
พื้นฐานสูงกว่า
ปีการศึกษาท่ี
ผ่านมา 

50,000 
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

นักเรียนได้รับการ
พัฒนาและเป็นผู้มี
ความรู้และทักษะตาม
หลักสตูร ตามเกณฑ์ที่
กำหนด 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

38 

อุดหนุนโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาในเขต
เทศบาล โครงการ
อาหารกลางวัน 

-เพื่อให้นักเรียน
ได้รับประทาน
อาหารกลางวันทุก
วัน -แบ่งเบาภาระ
ผู้ปกครอง -เพื่อให้
นักเรียนมสีุขนิสยั
ที่ด ี

-อาหาร
กลางวัน 
จำนวน 200 
วัน ในอัตราคน
ละ 20 บาท
ต่อวัน 

1,600,000 

เด็กนักเรยีน
ทุกคนได้ทาน
อาหาร
กลางวัน
ครบถ้วน 

นักเรียนได้รับประทาน  
อาหารที่มีคณุค่า มี
สุขภาพร่างกายเเข็งแรง 
น้ำหนัก ส่วนสูง และ
สมรรถภาพทางกาย
ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

39 

อุดหนุนเครือข่ายกลุ่ม
โรงเรียนทุ่งเวฬุวัน 
โครงการเข้าค่าย
ลูกเสือ - ยุวกาชาด 

เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมการเรียน
การสอนของ
นักเรียน 

จัดกิจกรรมเข้า
ค่ายลูกเสือ - 
ยุวกาชาด 

25,000 
จำนวน
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

นักเรียนได้รับการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

40 

อุดหนุนเครือข่ายกลุ่ม
โรงเรียนทุ่งเวฬุวัน 
โครงการยกระดับ
พัฒนาคุณภาพนักเรียน 
(ติวเตอรส์ู่ฝัน) 

เพื่อให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิการ
เรียนสูงกว่าค่า
เป้าหมายของ
สถานศึกษา 

นักเรียนมผีล
การทดสอบ
ระดับชาติขั้น
พื้นฐานสูงกว่า
ปีการศึกษาท่ี
ผ่านมา 

50,000 
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

นักเรียนได้รับการ
พัฒนาและเป็นผู้มี
ความรู้และทักษะตาม
หลักสตูร ตามเกณฑ์ที่
กำหนด 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

41 

อุดหนุนโรงเรียนลับแล
ศรีวิทยา โครงการศูนย์
การเรยีนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่ชุมชน 

เพื่อให้นักเรียนได้
ศึกษาเรียนรู้และ
นำความรูไ้ปปรับ
ใช้ในการดำรงชีวิต
ประจำวัน 

นักเรียนได้
ศึกษาเรียนรู้
จากแหล่ง
เรียนรู้ในเขต
ตำบลทุ่งยั้ง - 
ไผล่้อม 

30,000 
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

นักเรียนได้ศึกษาจาก
แหล่งเรียนรู้และ
สามารถนำความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ได้และ
สามารถใช้เป็นตัวอย่าง
แหล่งศึกษาดูงานของ
ชุมชนได ้

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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        แผนงาน : แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ
ปี 2565 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 
โครงการส่งเสริม
กิจกรรมออกกำลังกาย 
(เต้นแอโรบิค) 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ได้ออกกำลังกายเพื่อ
สุขภาพท่ีเเข็งแรง 

จัดกิจกรรมเต้น 
แอโรบิค 

60,000 
จำนวน
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข 

 
      แผนงาน : แผนงานเคหะและชมุชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณปี 

2565 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 
โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์สวนสาธารณะ
หนองพระแล 

เพื่อให้เป็นสถานท่ี
ท่องเที่ยว พักผ่อน
และออกกำลังกาย
ของจังหวัดอุตรดิตถ ์

ปรับปรุงภูมิทัศน์
เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

2,000,000 
จำนวน
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

มีสถานท่ี
ท่องเที่ยวพักผ่อน
และออกกำลังกาย 

กองช่าง 

2 

โครงการปรับปรุงพื้นที่
โบราณสถานเวียงเจ้า
เงาะแหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดอุตรดติถ ์

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและสร้าง
รายได้ให้คนในท้องถิ่น 

-งานไถปรับพ้ืนท่ี
พร้อมยกล่องปลูก
พร้อมปุ๋ย -ปลูกไม้
ดอกไม้ประดับ
พร้อมทำความ
สะอาดคเูมือง    
วางระบบท่อส่งน้ำ
และท่อสเปร์ย
น้ำดอกไม้ -ลอกรื้อ
สระเก็บน้ำ -ติดตั้ง
เครื่องสูบน้ำพร้อม
ถังแรงดัน 
รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาล
กำหนด 

2,700,000 
จำนวน
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

-มีนักท่องเที่ยว
เข้ามาท่องเที่ยวใน
พื้นที่มากข้ึน -
ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นจากการ
ท่องเที่ยว 

กองช่าง 
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       แผนงาน : แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ
ปี 2565 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 

โครงการจดักิจกรรม
เนื่องในโอกาสวันเฉลมิ
พระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทร มหาวชิราลง
กรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว 28 
กรกฎาคม 

เพื่อเป็นการร่วมเฉลมิ
พระเกียรติและน้อมรำลึก
ในพระมหากรณุาธิคณุ 

จัดกิจกรรม
เทิดพระเกยีรต ิ

50,000 
จำนวน
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

ประชาชนได้
แสดงออกซึ่งความ
จงรักภักด ี

สำนักปลดั 
เทศบาล 

2 

โครงการจดักิจกรรม
เนื่องในโอกาสวันเฉลมิ
พระชนมพรรษา 
สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ 
พระราชชนนีพันปี
หลวงและวันแม่
แห่งชาติ 12 สิงหาคม 

เพื่อเป็นการร่วมเฉลมิ
พระเกียรติและน้อมรำลึก
ในพระมหากรณุาธิคณุ 

จัดกิจกรรม
เทิดพระเกยีรต ิ

50,000 
จำนวน
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

ประชาชนได้
แสดงออกซึ่งความ
จงรักภักด ี

สำนักปลดั 
เทศบาล 

3 

โครงการจดักิจกรรม
เนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันพระราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศรมหา
ภูมิพลอดลุยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตร 
วันชาติ และวันพ่อ
แห่งชาติ 5 ธันวาคม 

เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระ
มหากรณุาธิคณุของ
พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภมูิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร 

จัดกิจกรรมน้อม
รำลึกในพระ
มหากรณุาธิคณุ
และกิจกรรม
เทิดพระเกยีรต ิ

100,000 
จำนวน
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

ประชาชนไดร้ำลึก
ถึงพระมหา
กรุณาธิคณุของ 
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดลุย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

4 

โครงการจดักิจกรรม
เนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดลุยเดช
มหาราช บรมนาถ
บพิตร 13 ตุลาคม 

เพื่อเป็นการร่วมเฉลมิ
พระเกียรติและน้อมรำลึก
ในพระมหากรณุาธิคณุ 

จัดกิจกรรมน้อม
รำลึกในพระ
มหากรณุาธิคณุ
และกิจกรรม
เทดิพระเกยีรต ิ

100,000 
จำนวน
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

ประชาชนได้
แสดงออกซึ่งความ
จงรักภักด ี

สำนักปลดั 
เทศบาล 

5 

โครงการจดักิจกรรม
เนื่องในโอกาสวันเฉลมิ
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี 3 มิถุนายน 

เพื่อเป็นการร่วมเฉลมิ
พระเกียรติและน้อม
สำนึกในพระมหา
กรุณาธิคณุ 

จัดกิจกรรม
เทิดพระเกยีรต ิ

30,000 
จำนวน
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

ประชาชนไดเ้เสดง
ออกซึ่งความ
จงรักภักด ี

สำนักปลดั 
เทศบาล 
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 แผนงาน : แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ
ปี 2565 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 
โครงการจดังานวัน
สำคัญทางศาสนา 

เพื่อให้ประชาชน
ทั่วไปและนักเรียน 
นักศึกษา เห็นถึง
ความสำคญัของ
พิธีกรรมทาง
ศาสนา 

พนักงานเทศบาล
ประชาชนท่ัวไปนักเรยีน
และเยาวชนเข้าร่วมพิธี
สำคัญต่าง ๆ เช่น วัน
เข้าพรรษา วันวิสาขบูชา 
วันมาฆบูชา ฯลฯ 

30,000 
จำนวน
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

ประชาชนเห็น
ความสำคญัของ
พิธีกรรมทางศาสนา 

กองการศึกษา 

2 
โครงการจดังานรัฐพิธี
ต่าง ๆ 

เพื่อร่วมเฉลิม
ฉลองหรือระลึกถึง
วันสำคัญและงาน
รัฐพิธีต่าง ๆ 

จัดงานและเข้าร่วมการ
จัดงาน รัฐพิธีท่ีสำคัญ
ประจำทุกป ี

150,000 
จำนวน
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

งานรัฐพิธีต่าง ๆ 
ได้รับการส่งเสรมิ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

3 

โครงการจดังาน     
สืบสานวัฒนธรรม 
ประเพณีและอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพื่ออนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้
คงอยู่และสืบทอด
ต่อนุชน 

จัดอบรมโครงการสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณี
และอนุรักษ์ภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

50,000 
จำนวน
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

ประชาชนมี
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

4 
โครงการจดังาน
ประเพณีลอยกระทง 

-เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์และสืบ
สานวัฒนธรรม
ประเพณ ี

จัดกิจกรรมลอยกระทง 1,000,000 
จำนวน
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

ประชาชนมี
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

5 
โครงการจดังาน
ประเพณีสงกรานต ์

เพื่อให้ประชาชน
ร่วมอนุรักษ์และ
สืบสานประเพณี
ท้องถิ่น 

จัดกิจกรรม  
-สรงน้ำพระ  
-รดน้ำขอพร ผูสู้งอาย ุ

100,000 
จำนวน
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

-ประชาชนได้มสี่วน
ร่วมอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณี  
-เกิดสายใยรักที่ดี
ระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

6 
โครงการจดังาน
นมัสการพระแท่น 
ศิลาอาสน ์

เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์และสืบ
สานวัฒนธรรม
ประเพณ ี

จัดกิจกรรมงานนมสัการ
พระแท่นศิลาอาสน ์

100,000 
จำนวน
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

ได้ร่วมอนุรักษ์และ
สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีให้คงอยู่
สืบไป 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

7 
โครงการจดังานอัฐมี
บูชา 

-เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์และสืบ
สานวัฒนธรรม
ประเพณ ี

จัดกิจกรรมงานอัฐมีบูชา 500,000 
จำนวน
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

ได้ร่วมอนุรักษ์และ
สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีให้คงอยู่
สืบไป 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

8 
โครงการแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์ 

เพื่อความรักใคร่
สามัคคีกัน ลด
ความแตกแยก
ของคนใน อปท. 

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา
ระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั้ง 10 แห่ง 

50,000 
จำนวน
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

เกิดความรักใคร่
สามัคคีปรองดองกัน 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ
ปี 2565 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

9 
โครงการแข่งขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์ 

เพื่อสร้างความรัก
สามัคคีและให้ใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ 
ห่างไกลยาเสพติด     
มีสุขภาพร่างกาย    
เเข็งแรง เพื่อส่งเสริม
ให้ประชาชนมีระเบียบ
วินัยเคารพกฎกติกา   
มีน้ำใจเป็นนักกีฬา 

-จัดการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด 

ระหว่าง 9 ชุมชน 
500,000  

จำนวน
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

ประชาชนได้ใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชนไ์ม่ยุ่ง

เกี่ยวกับยาเสพติด 
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง มีพัฒนา 
การทักษะการเล่น
กีฬาท่ีดีขึ้นรวมถึง
สร้างความเข้ม 
แข็งให้กับชุมชน 

 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

10 

โครงการออกกำลัง
กายและฝึกทักษะด้าน
กีฬาให้กับเด็กนักเรยีน
และเยาวชน 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนไดฝ้ึกทักษะ
การเล่นกีฬาที่ถูกต้อง 

จัดฝึกอบรมทักษะ
การเล่นกีฬาให้เด็ก

และเยาวชน 
60,000  

จำนวน
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

เด็ก และเยาวชน
ได้มีทักษะการ

เล่นกีฬาที่ถูกต้อง 

 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

11 

อุดหนนอำเภอลับแล 
โครงการจดักิจกรรม
ร่วมงานพระยาพิชัย
ดาบหักและงาน
กาชาด จังหวัด
อุตรดิตถ ์

เพื่อเสรมิสร้างความ
จงรักภักดีของ
ข้าราชการและ
ประชาชนในพ้ืนท่ี     
ที่มีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

จัดกิจกรรมในงาน
ราชพิธีและรัฐพิธี

สำคัญ 
20,000  

จำนวน
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

หน่วยงานราชการ
องค์กรเอกชน 

อปท. รัฐวิสาหกิจ
และประชาชนใน
พื้นที่อำเภอลับแล
มีความจงรักภักดี

ต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

12 

อุดหนุนโรงเรียนลับ
แลศรีวิทยา (โครงการ
แข่งขันกีฬา – กรีฑา
นักเรียนต้านยา 
เสพติด) 

-เพือ่เสริมสรา้งสุขภาพ
และพัฒนาการกีฬา 
-เพื่อเสริมสรา้งความ
สามัคคมีีวินัย  
-เพื่อให้นักเรียน
ห่างไกลจากยาเสพติด 

จัดกิจกรรมเเข่งขัน
กีฬา - กรีฑา

นักเรียน 
30,000  

จำนวน
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

นักเรียนได้พัฒนา
ทักษะด้านกีฬา
และใช้เวลาว่าง
ออกกำลังกาย

และห่างไกลจาก
ยาเสพตดิ 

 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

13 

อุดหนุนเครือข่ายกลุ่ม
โรงเรียนทุ่งเวฬุวัน 
(โครงการแข่งขันกีฬา 
- กรีฑานักเรียน) 

-เพื่อเสริมสรา้งสุขภาพ
และพัฒนาการกีฬา  
-เพื่อเสริมสรา้งความ
สามัคคมีีวินัย  
-เพื่อให้นักเรียน
ห่างไกลจากยาเสพติด 

จัดกิจกรรมแข่งขัน
กีฬา - กรีฑา

นักเรียน 
50,000  

จำนวน
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

นักเรียนได้พัฒนา
ทักษะด้านกีฬา
และใช้เวลาว่าง
ออกกำลังกาย

และห่างไกลจาก
ยาเสพตดิ 

 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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 ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
       แผนงาน : แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ
ปี 2565 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 
โครงการจดัซื้อ
ถังขยะ 

-เพื่อเป็นท่ีรองรับขยะจาก
บ้านเรือนประชาชน 

ดำเนินการจัดซื้อ
ถังขยะ 
 จำนวน 100 ถัง 

100,000 
จำนวนถังขยะที่
ดำเนินการจัดซื้อ 

บ้านเรือนประชาชน
มีถังขยะครบทุก
ครัวเรือน 

 
กองสาธารณสุข  

2 
โครงการ
คัดเเยกขยะ
แบบมีส่วนร่วม 

-เพื่อลดปรมิาณขยะมลู
ฝอย  
-เพื่อส่งเสรมิให้ประชาชน
คัดเเยก/ใช้ประโยชน์จาก
ขยะ  
-เพื่อส่งเสรมิให้ประชาชน
ใช้บรรจุภณัฑ์ที่เป็นมติร
กับสิ่งแวดล้อม 

-จัดกิจกรรม
รณรงค์ให้ความรู้
การคัดแยกขยะ  
-การใช้ประโยชน์
จากขยะ 

500,000 
จำนวนปริมาณ
ขยะที่ท้ิงลดลง 

-ปริมาณขยะลดลง  
-ประชาชนได้
ประโยชน์จากขยะ
มูลฝอย  
-ไม่มีปญัหาเรื่อง
มลพิษ 

 
กองสาธารณสุข  

3 
โครงการชุมชน
น่าอยู่ 

เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน
ปลูกต้นไม้บรเิวณบ้านและ
จัดหน้าบ้านใหส้วยงาม 

จัดกิจกรรมปลูก
ต้นไม้และจดัสวน
หน้าบ้าน 

200,000 
จำนวนกิจกรรมที่
ได้ดำเนินการ 

-พื้นที่ในเขต
เทศบาลมภีูมิทัศน์ที่
สวยงามสร้างความ
ร่มรื่น 

 
กองสาธารณสุข  

     
      แผนงาน : แผนงานเคหะและชมุชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ
ปี 2565 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 

โครงการ
กำจัดขยะ
มูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล
แบบฝังกลบ 

-เพื่อจัดเก็บและ
กำจัดขยะมลูฝอย
ของเทศบาล 

-ฝังกลบขยะ 200,000 
จำนวน
ปริมาณขยะที่
จัดเก็บ 

-ปริมาณขยะไม่มี
ตกค้าง 

กองสาธารณสุข 

2 

โครงการ
ท้องถิ่นไทย
รวมใจภักดิ์ 
รักพื้นท่ี    
สีเขียว 

-เพื่อรณรงค์การ
ปลูกต้นไม ้
-เพื่อสร้างพื้นที่     
สีเขียวเพิ่มความ  
ร่มรื่นและปรับปรุง
ภูมิทัศน์ภายในเขต
เทศบาล 

-จัดกิจกรรมปลูกต้นไมเ้ฉลมิ
พระเกียรติฯ  
-ส่งเสรมิการปลูกหญา้แฝก 
ตามพระราชดำริในพ้ืนท่ีลาด
ชันเพื่อลดการพังทลายของ
หน้าดิน 

50,000 
จำนวน
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

พื้นที่ในเขตเทศบาล
มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม
สร้างความร่มรื่น
และประชาชน      
มีจิตสำนึกในการ
รักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

กองช่าง 
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 แผนงาน : แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ
ปี 2565 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 

โครงการสร้าง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนให้
เยาวชนไดร้ับการพัฒนาท้ัง
ทางร่างกาย จิตใจ และ
สติปัญญาเต็มตามศักยภาพ
และเหมาะสมตามวัย  
-ส่งเสรมิให้เยาวชนใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ในการ
ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
-เพื่อส่งเสรมิให้เยาวชน    
กล้าคิด กลา้ทำ และกล้า
แสดงออกในทางที่ถูกต้อง 

จัดกิจกรรมค่าย
เยาวชนและให้

ความรู้เรื่องของการ
อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ให้กับเยาวชน 

100,000 
จำนวน

กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

-เยาวชนได้รับ
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
อย่างเหมาะสม  
-เยาวชนได้ใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
-เยาวชนกล้า
คิด กล้า
แสดงออก
ในทางที่ถูกต้อง
เหมาะสม 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

2 
โครงการลดการใช้
สารเคมีเพื่อรักษา
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรใช้
สารอินทรีย์แทนการใช้
สารเคม ี

จัดกิจกรรมรณรงค์
ลดการใช้สารเคม ี

50,000 
จำนวนน

กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

มีทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อม
ดีขึ้น 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

3 

โครงการส่งเสริม
การใช้พลังงาน  
ทดเเทน และการ
อนุรักษ์พลังงาน 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ช่วยกันประหยัดพลังงานและ
อนุรักษ์พลังงาน 

จักดอบรมให้
ความรู้ในการ
ประหยดัและ

อนุรักษ์พลังงาน 

50,000 
จำนวน

กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

มีพลังงานใช้
อย่างเพียงพอ 

สำนักปลดั 
เทศบาล 
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1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  

 ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณที่
ได้รับ 

จำนวน
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

1 
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

โครงการขุดลอกคลอง
ตะกูจากหลังบ้าน สท.
ประยุทธ ถึงบ้าน พ.ท.
สำเริง โพธิสัตย์ หมู่ที่ 2 
ตำบลทุ่งยั้ง 

28,700 28,700 
การระบายน้ำสะดวกดีขึ้น
และแก้ไขปญัหาน้ำท่วม 

-คลอง ขนาดกว้าง 
4.00 - 5.00 เมตร 
ยาว 300 เมตร ตาม
แบบแปลนเทศบาล
กำหนด 

2 
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

โครงการจดักิจกรรม
ป้องกันและลดอุบตัิเหตุ
ทางจราจร (การจดั
ระเบียบสังคม) 

25,000 22,250.00 
การสร้างจิตสำนึกในด้าน
ความปลอดภัยในการใช้
รถ ใช้ถนน 

กิจกรรมตั้งด่านตรวจ
ช่วงเทศกาล ต่าง ๆ 

3 
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ อปพร. 
พนักงานดับเพลิง
อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย 
และชุดหนึ่งตำบลหนึ่ง
ทีมกู้ภัย 

80,000 
โอนลดทั้ง
จำนวน 

สมาชิก อปพร. พนักงาน
ดับเพลิงได้พัฒนาทักษะ
ความสามารถในการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยต่าง ๆ 

- 

4 
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

โครงการเสรมิสร้าง
ความสามัคคีปรองดอง
สมานฉันท์ 

10,000 
โอนลดทั้ง
จำนวน 

ประชาชนมีความสามัคคี
ปรองดองรักสถาบัน ชาติ 
ศาสนาและ
พระมหากษตัริย ์

จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
ความรักใครส่ามัคคี
ปรองดองกัน 

5 
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

โครงการแผ่นดินธรรม 
แผ่นดินทอง 

10,000 
โอนลดทั้ง
จำนวน 

เป็นการกระตุ้นจติสำนึก
ของคนในสังคมให้เกิด
กระบวน การสร้างสังคม
ให้เข้มแข็ง พัฒนาให้เกิด
เครือข่ายไปสูส่ังคม
สมานฉันท์ 

- 

6 
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส ์ 108,000  68,500 
ผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลือ
เบื้องต้นในการดำรงชีพ 

จ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้ป่วย 
รายละ 500 บาท 
จำนวน 12 เดือน 

7 
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 19,246,800 18,306,500 
 ผู้สูงอายุได้รับการ
ช่วยเหลือเบื้องต้นในการ
ดำรงชีพ 

จ่ายเบี้ยยังชีพให้
ผู้สูงอาย ุตามหลัก 
เกณฑฯ์ จำนวน 12 
เดือน 

8 
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

เบี้ยยังชีพผู้พิการ 6,936,000 6,455,800 
 ผู้พิการได้รับการ
ช่วยเหลือเบื้องต้นในการ
ดำรงชีพ 

จ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้พิการ 
รายละ 800 บาท 
จำนวน 12 เดือน 
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 ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
ที่ได้รับ 

จำนวน
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

9 
ด้านการพัฒนา    
การให้บริการ
ประชาชน 

โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพ และ
พัฒนาบุคลากร
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

302,800 298,700 

เสรมิสร้างจิต สำนึกท่ีดี  
ให้บุคลากรสามารถนำหลัก
คุณธรรม จรยิธรรมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการดำเนินชีวิต 

 ฝึกอบรมและศึกษา 
ดูงาน จำนวน 1 ครั้ง 

10 
ด้านการพัฒนา 
การให้บริการ
ประชาชน 

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จรยิธรรม 
สำหรับผู้บรหิาร 
สมาชิก สภาเทศบาล 
ลูกจ้าง ประจำและ
พนักงานจ้างเทศบาล 

5,000.00 4,495 

 เสริมสรา้งคุณธรรมจริยธรรม
แก่ข้าราชการและเจ้าหนา้ที่
ปฏิบัติให้ตนตามมาตรฐาน
คุณธรรมและจรยิธรรม 

 ฝึกอบรมให้ความรู้ 
จำนวน 1 ครั้ง 

11. 
ด้านการพัฒนา 
การให้บริการ
ประชาชน 

โครงการจดังาน      
วันท้องถิ่นไทย 

10,000 
โอนลดทั้ง
จำนวน 

รำลึกถึงพระมหากรณุาธิคณุ
ของพระบาทสมเด็จพระจุล 
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมตี่อ
การปกครองส่วนท้องถิ่นไทย 

- 

12 
ด้านการพัฒนา 
การให้บริการ
ประชาชน 

โครงการกิจกรรม     
วันเทศบาล 

10,000 
โอนลดทั้ง
จำนวน 

เป็นการรำลึกถึงความสำคัญ
และความเป็นมาของการ
จัดตั้งเทศบาล 

- 

13 
ด้านการพัฒนา 
การให้บริการ
ประชาชน 

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

300,000 150,012 
จ่ายสมทบกองทุนประกัน 
สังคมในส่วนของนายจ้าง 

จ่ายเงินสมทบร้อยละ 
5 ของเงินเดือน 

14 
ด้านการพัฒนา 
การให้บริการ
ประชาชน 

โครงการว่าจา้งนักเรียน 
นักศึกษา ปฏิบัติงาน 

50,000 โอนลด 

ให้นักเรียน นักศึกษา มีรายได้
ระหว่างปิดภาคเรียนและเป็น
การลดภาระค่าใช้จ่ายแก่
ผู้ปกครอง 

- 

15 
ด้านการพัฒนา 
การให้บริการ
ประชาชน 

ค่าชำระหนี้เงินกู้ 
เงินทุนส่งเสรมิกิจการ
เทศบาล  (ก.ส.ท.) 

479,900 462,502.36 จ่ายชำระหนีเ้งินกู้ แก่ กสท. จ่ายชำระหนีเ้งินกู้ 

16 
ด้านการพัฒนา 
การให้บริการ
ประชาชน 

ค่าชำระหนี้ดอกเบี้ย
เงินทุนส่งเสรมิกิจการ
เทศบาล (ก.ส.ท.) 

60,000 58,350.42 
จ่ายชำระหนีด้อกเบี้ย แก่ 
กสท. 

จ่ายชำระหนีด้อกเบี้ย 

17 
ด้านการพัฒนา 
การให้บริการ
ประชาชน 

เงินสมทบกองทุน
บำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

1,050,000 888,695.16 
สมทบกองทุนบำเหน็จ
บำนาญ ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 

จ่ายสมทบในอัตรา
ร้อยละ 2 ของรายได้
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ไม่รวมเงินกู้ 
เงินอุทิศให้ เงิน
อุดหนุนท่ัวไป เงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ 

 



47 
 

 

 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณที่
ได้รับ 

จำนวน
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

18 
ด้านการพัฒนา 
การให้บริการ
ประชาชน 

ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล   
แห่งประเทศไทย 

65,000.00 64,358.64 
จ่ายค่าบำรุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย 

จ่ายในอัตราร้อยละ 
1/6 ของรายรับจริง 
ปีท่ีผ่านมาไม่รวมเงิน
อุดหนุน เงินกู้ เงิน
จ่ายขาด เงินสะสม 

19 
ด้านการพัฒนา 
การให้บริการ
ประชาชน 

อุดหนุนก่ิงกาชาดอำเภอลบั
แล 

20,000 20,000 
ช่วยเหลือประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ 
ผู้ประสบภยัต่าง ๆ 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้แก่กิ่งกาชาดอำเภอ 

20 
ด้านการพัฒนา 
การให้บริการ
ประชาชน 

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

80,000 
โอนลดทั้ง
จำนวน 

เสรมิสร้างศักยภาพและ
ความเข้มเเข็งให้แก่
เทศบาลตำบลทุ่งยั้งให้มี
บุคลากรทีส่ามารถปฏิบตัิ
หน้าท่ีช่วยเหลือพนักงาน
ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

จัดฝึกอบรมผู้ที่มี
ความสนใจ 

21. 
ด้านการพัฒนา 
การให้บริการ
ประชาชน 

โครงการสนับสนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อำเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ ์

30,000 30,000 

เป็นเจ้าภาพบริหาร
ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อำเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดติถ ์

บริหารคา่ใช้จ่ายของ
ศูนย์ปฏิบัติการ
ช่วยเหลือประชาชน
ของอำเภอลับแล 

22 
ด้านการพัฒนา 
การให้บริการ
ประชาชน 

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำ ค.ส.ล.ข้างวัดฤาษี
สำราญ บริเวณบ้านนางอารี 
ขวัญมุข หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่ง
ยั้ง 

422,000 421,500 
การระบายน้ำสะดวกและ
ป้องกันปัญหาน้ำท่วม 

-รางระบายน้ำ ค.ส.ล. 
ขนาดกว้าง 0.30 
เมตร ยาว 150 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 0.40 เมตร 
ตามแบบเเปลน
เทศบาลกำหนด 

23 

ด้านการ
พัฒนาการ
ให้บริการ
ประชาชน 

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำ ค.ส.ล. ตั้งเเต่บา้นนาย
บุญลือ ตระกูลสว่าง ถึงบ้าน
นายสมคดิ แก้วเปี้ย หมู่ที่ 2 
ตำบลทุ่งยั้ง 

109,000 109,000 
การระบายน้ำสะดวกและ
ป้องกันปัญหาน้ำท่วม 

-รางระบายน้ำ ค.ส.ล. 
ขนาดกว้าง 0.40 
เมตร ยาว 50 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 0.40 เมตร  
ตามแบบแปลน
เทศบาลกำหนด 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณที่
ได้รับ 

จำนวน
งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

24 

ด้านการ
พัฒนาการ
ให้บริการ
ประชาชน 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  
ตั้งเเต่บ้านนางส้มลิ้ม จันทร์คำ 
ถึงบ้านนายอนุสรณ์ เช้ือต่าย  
หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งยั้ง 

51,000 50,500 
การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

-ถนนลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 70 เมตร หนา 0.30 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
280 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลกำหนด 

25 

ด้านการ
พัฒนาการ
ให้บริการ
ประชาชน 

โครงการปรับปรุงระบบประปา 
หมู่ที่ 6 บริเวณโรงเรียนศิลป
ศาสตร์วิทยา หมู่ท่ี 6 ตำบล 
ทุ่งยั้ง 

1,140,000 

ขอสนับสนุน
ไปยังกรมฯ 
แต่ไมไ่ด้
สนับสนุน

งบประมาณ
มาให ้

ยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและให้
มีน้ำใช้สำหรับการ
อุปโภค บริโภค 

-- 

26 

ด้านการ
พัฒนาการ
ให้บริการ
ประชาชน 

โครงการขุดลอกคลอง ตั้งเเต่
หนองกระทุ่ม ถึงทางเข้าบ้าน 
ร้องสมอ หมู่ท่ี 3 ตำบลทุ่งยั้ง 

76,000 75,900 

การระบายน้ำสะดวก 
และดีขึ้นป้องกัน
ปัญหาน้ำท่วมในฤดู
ฝน 

-คลองขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 1,422 เมตร ลึกเฉลี่ย 
2.00  
- 3.00 เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลกำหนด 

27 

ด้านการ
พัฒนาการ
ให้บริการ
ประชาชน 

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ซอยพลโท อังกูลรตัน์ ชาญ
ปรีชา หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งยั้ง 

98,000 88,500 
การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

-ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 39 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 156 
ตารางเมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลกำหนด 

28 

ด้านการ
พัฒนาการ
ให้บริการ
ประชาชน 

โครงการเสรมิผิวจราจรเเอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตสายข้างวัด
สว่างอารมณ์ด้านทิศเหนือ หมู่
ที่ 2 ตำบลไผล่้อม 

244,000 243,500 
การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

-ผิวจราจรขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 222 เมตร หนา 
0.04 เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
888 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกำหนด 

29 

ด้านการ
พัฒนาการ
ให้บริการ
ประชาชน 

โครงการวางท่อเมนระบบ
ประปา หมู่ท่ี 1 บ้านไผ่ล้อม  
ตำบลไผล่้อม 

1,150,000 

ขอสนับสนุน
ไปยังกรมฯ 
แต่ไมไ่ด้
สนับสนุน
งบประมาณ
มาให ้

ยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้มีน้ำ
ใช้สำหรับอุปโภค 
บริโภค 

-  

30 

ด้านการ
พัฒนาการ
ให้บริการ
ประชาชน 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังตั้ง
เเต่บ้านนายประกติ แก่งอินทร์ 
ถึงบ้านนายมานิตย์ เกตุทิม หมู่
ที่ 3 ตำบลไผล่้อม 

212,000 211,000 
การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

-ถนนลูกรังกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 85 เมตร หนาเฉลี่ย 0.47 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
425 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลกำหนด 
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 ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณที่
ได้รับ 

จำนวนงบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

31 

ด้านการ
พัฒนาการ
ให้บริการ
ประชาชน 

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำ ค.ส.ล. ซอย 11  
โพธิ์เจ้าเงาะ หมู่ที่ 1  
ตำบลไผล่้อม 

357,000 356,000 
การระบายน้ำ
สะดวกและป้องกัน
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

-รางระบายน้ำ ค.ส.ล. 
ขนาดกว้าง 0.40 เมตร 
ยาว 105 เมตร ลึกเฉลีย่ 
0.40 เมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลกำหนด 

32 

ด้านการ
พัฒนาการ
ให้บริการ
ประชาชน 

โครงการขุดลอกลำเหมืองตั้ง
เเต่โบสถ์หลวงพ่อเพ็ชร ถึง
โรงปุ๋ยบ้านเกาะตาเพ็ชร หมู่
ที่่ 1 - 3 ตำบลไผล่้อม 

190,000 ยกเลิกโครงการ 
การระบายน้ำ
สะดวกและป้องกัน
ปัญหาน้ำท่วม 

- 

33 

ด้านการ
พัฒนาการ
ให้บริการ
ประชาชน 

โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ ค.ส.ล. หน้าบ้าน
อาจารยส์ุขุม ศรีชัยวงษ์ ถึง
บ้านนายสายณัห์ นาคทอง 
หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่ล้อม 

782,000 ยกเลิกโครงการ 
การระบายน้ำ
สะดวกและป้องกัน
ปัญหาน้ำท่วม 

- 
 

34 

ด้านการ
พัฒนาการ
ให้บริการ
ประชาชน 

โครงการเสรมิผิวจราจรเเอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตตั้งเเต่
อาคารเอนกประสงค์บ้าน
ตาล ถึงวัดไผ่ล้อม หมู่ที่ 4 
ตำบลทุ่งยั้ง 

498,000 497,500 
การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

-ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 303 เมตร หนา 
0.40 เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 1,818 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาล
กำหนด 

35 

ด้านการ
พัฒนาการ
ให้บริการ
ประชาชน 

โครงการขุดลอกลำเหมือง
กลางตั้งเเตฝ่ายตราดถึงทุ่ง
นางพญา หมู่ที่ 1 ตำบล 
ทุ่งยั้ง 

52,900 52,400 
เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกดีขึ้นและ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วม 

-ลำเหมืองกลาง ขนาดกว้าง 
4.50 - 5.00 เมตร ยาว 
1,380 เมตร ลึก 1.10 - 
1.70 เมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลกำหนด 

36 

ด้านการ
พัฒนาการ
ให้บริการ
ประชาชน 

โครงการก่อสร้างราวบันได
พร้อมปูเเผ่นกันลื่น บรเิวณ
หอประชุมเวียงเจ้าเงาะ 1 

62,000 62,000 

จ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ราวบันไดพร้อม
ปูเเผ่นกันลื่น 
บริเวณหอประชุม
เวียงเจ้าเงาะ 1 

-ราวบันไดสเเตนเลส ขนาด 
13.70 เมตร  
-พื้นยางกันลื่น ขนาด 23 
ตารางเมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลกำหนด 

37 

ด้านการ
พัฒนาการ
ให้บริการ
ประชาชน 

โครงการจดัทำป้ายสำนักงาน
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

29,600 29,500 

จ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ป้ายสำนักงาน
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
บริเวณทางเข้า
สำนักงานเทศบาล
ตำบลทุ่งยั้ง หมู่ที่ 3 
ตำบลทุ่งยั้ง 

-งานปรับพื้นที ่
-งานฐานราก  
-งานโครงสร้าง  
-งานทาสี  
-งานพ่นสีตัวอักษร  
ตามแบบแปลนเทศบาล
กำหนด 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณที่
ได้รับ 

จำนวน
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ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

38 

ด้านการ
พัฒนาการ
ให้บริการ
ประชาชน 

โครงการปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ
บริเวณสวนสาธารณะหนองพระแล 
หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดติถ ์

500,000  500,000 
เกิดความสะดวก 
ปลอดภัยในชีวิต 

- ห้องน้ำขนาดกว้าง 
6.00 เมตร ความยาว 
22 เมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลตำบล 
ทุ่งยั้งกำหนด 

39 

ด้านการ
พัฒนาการ
ให้บริการ
ประชาชน 

โครงการจดัทำระบบสปริงเกอร์
ควบคุมการรดน้ำต้นไม้ และวางท่อ 
PVC โดยการวางตามจุดต่างๆใน
พื้นที่สีเขียวท่ัวบริเวณสวน         
สาธารณะหนองพระแล ตำบลทุ่งยั้ง 
อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ ์

200,000  200,000  

เป็นการพัฒนาและ
ปรับปรุง
สวนสาธารณะ
หนองพระแล 

- ท่อ PVC Ø 2 

40 

ด้านการ
พัฒนาการ
ให้บริการ
ประชาชน 

โครงการจดัทำป้ายช่ือหมู่บ้าน/ป้าย
ซอย ตั้งแต่สามแยกม่วงแก้วถึง
สถานีวิทยุตำรวจภูธรที่ 6 และ
บริเวณสามแยกพระแท่นถึงค่าย
พระศรีพนมมาศ ตำบลทุ่งยั้ง 
อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ ์

500,000  500,000  

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก มีป้าย
ช่ือหมู่บ้าน/ป้าย
ซอย เห็นได้ชดัเจน 
และมีความสวยงาม 

ป้ายช่ือหมู่บ้าน/ป้าย
ซอย จำนวน 30 ชุด 
ตามแบบแปลนเทศบาล
ตำบลทุ่งยั้งกำหนด 

41 

ด้านการ
พัฒนาการ
ให้บริการ
ประชาชน 

โครงการปรับปรุงอาคารที่เก็บของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล 
ทุ่งยั้ง เป็นห้องน้ำชาย หญิง บริเวณ
สนามฟุตบอล เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลบัแล จังหวัด
อุตรดิตถ ์

500,000  500,000  

เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุง อาคารที่
เก็บของ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ตำบลทุ่งยั้ง ให้มี
ห้องน้ำ ชาย หญิง 

- อาคารที่เก็บของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 
12.00 เมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลตำบล 
ทุ่งยั้งกำหนด 

42 

ด้านการ
พัฒนาการ
ให้บริการ
ประชาชน 

โครงการทำเสาตาข่ายกันฟุตบอล
พร้อมก่อสร้างทำซุม้พักนักกีฬาตัว
สำรองและคณะกรรมการตัดสิน
กีฬา 

430,000  430,000 

เป็นสนามกีฬาที่ได้
มาตรฐาน และ
เพื่อให้เด็กเยาวชน 
ประชาชน มีสถานท่ี
ในการออกกำลัง
กาย 

เสาตาข่ายกันฟุตบอล
พร้อมก่อสร้างทำซุม้พัก
นักกีฬาและคณะ 
กรรมการตัดสินกีฬา 

43 

ด้านการ
พัฒนาการ
ให้บริการ
ประชาชน 

โครงการขยายผิวจราจร คสล.  
เกาะกลางถนนภายในสวน 
สาธารณะหนองพระแลบริเวณหนา้
บ้าน ผู้ใหญ่พิชิต โพธิ์ทัพ หมู่ที่ 1 
ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลบัแล จังหวัด
อุตรดิตถ ์

1,200,000  1,200,000 
การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และ ความปลอดภยั 

- ผิวจราจร ค.ส.ค. หนา 
0.15 เมตร พ้ืนท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,318 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาล
ตำบลทุ่งยั้งกำหนด 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
ที่ได้รับ 

จำนวน
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

44 

ด้านการ
พัฒนาการ
ให้บริการ
ประชาชน 

โครงการปรับปรุงรั้วบริเวณ
ด้านหน้าสำนักงานเทศบาล 
ตำบลทุ่งยั้ง พร้อมประต ู
เปิด - ปิด 

800,000 800,000 
ความปลอดภัยใน
ทรัพย์สินของเทศบาล
ตำบลทุ่งยั้ง 

- รั้วความยาวรวม 
100 เมตร สูง 2.00 
เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
กำหนด 

45 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการป้องกันและควบคุม
โรคไขเ้ลือดออก 

50,000.00 21,260 
ลดอัตราการเกิดโรค
ไข้เลือดออกและลด
อัตราการแพร่ของยุงลาย 

น้ำยาพ่นหมอกควัน
รณรงค์กำจัดแหล่ง
เพาะพันธ์ุยุงลายและ
จัดซื้อทรายอะเบท 

46 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการป้องกันโรคพิษ 
สุนัขบ้า สัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

50,000 50,000 

ลดการเกิดโรคพิษสุนัข
บ้าและควบคมุป้องกัน
ไม่ให้เกิดการแพรร่ะบาด
และลดจำนวนประชากร
สุนัขและแมว 

-ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า  
-ฉีดยาคุมกำเนดิลด
อัตราการเกิด 

47 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

10,000 3,750 

-เผยแพร่ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโทษของ
ยาเสพตดิแก่เด็กเยาวชน
และประชาชน-ลดการ
แพร่ระบาดของยา 
เสพติด 

-จัดกิจกรรมให้ความรู้
แก่เด็กนักเรยีน 
เยาวชนและประชาชน 
-ส่งเสรมิอาชีพแก่ผู้
ได้รับการบำบดัเสร็จ
แล้ว 

48 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาต ิ

230,000 195,727.50 

จัดกิจกรรมด้านบริการ
สาธารณสุขให้ประชาชน
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

สนับสนุนงบประมาณ
ให้กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

49 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการพัฒนาระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

10,000 10,000 

การให้บริการประชาชน
ในการเกิดอุบัตเิหตุ    
ต่าง ๆ และบริการส่งต่อ
ทางการแพทย์ 

จัดรถให้บริการตลอด 
24 ช่ัวโมง 

50 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

เงินอุดหนุนชุมชนตาม
โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

180,000 180,000 

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการสาธารณสุขมูล
ฐานในชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมของ
แต่ละชุมชน 

สนับสนุนงบประมาณ
ให้ชุมชน จำนวน 9 
ชุมชน 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณที่
ได้รับ 

จำนวนงบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

51 
ด้านการพัฒนา
อาชีพของ
ประชาชน 

โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพ 

20,000 19,420 
ส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอาย ุ

จัดกิจกรรม
ส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่ผู้สูงอาย ุ

52 
ด้านการพัฒนา
อาชีพของ
ประชาชน 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริใน
สมเด็จพระเทพฯ 

50,000   46,430  

เป็นการเก็บ
ตัวอย่างขึ้น
ทะเบียนพืช จัดตั้ง
ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์
กรรมพืช 

-ป้ายของพันธุ์ไม้ 
- จัดตั้งศูนย์
อนุรักษ์
พันธุกรรมและ
เก็บตัวอย่างพืช 

53 

ด้านการพัฒนาการ
ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
การท่องเที่ยวและ
การกีฬา 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารทางการศึกษา(เงิน
อุดหนุนสำหรับสนับสนุน
โครงการอาหารกลางวัน) 

860,400   816,690 

เด็กมสีุขภาพ
พลานามัยสมบรูณ์
แข็งเเรงและได้
รับประทานอาหาร
ครบ 5 หมู ่

เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีสุขภาพ
พลานามัย
แข็งแรงสมบูรณ์
เหมาะสมตามวัย 

54 

ด้านการพัฒนาการ
ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
การท่องเที่ยวและ
การกีฬา 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารทางการศึกษาค่าอาหาร
เสรมิ (นม) สำหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก โรงเรียนระดับประถม
ศึกษา และศูนย์การศึกษาพิเศษ 

113,000  127,690 

เด็กมสีุขภาพ
พลานามัยสมบรูณ์
แข็งแรงและได้รับ
ประทานอาหาร
ครบ 5 หมู ่

เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีสุขภาพ
พลานามัยเเข็ง
แรงสมบรูณ์
เหมาะสมตามวัย 

55 

ด้านการพัฒนาการ
ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
การท่องเที่ยวและ
การกีฬา 

โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาต ิ 120,000  โอนลดทั้งจำนวน 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็กได้
ตระหนักถึง
ความสำคญัของ
กิจกรรมวันเด็ก 

เด็กนักเรยีน ครู 
ผู้ปกครองเข้า
ร่วมกิจกรรม 
วันเด็ก 

56 

ด้านการพัฒนาการ
ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
การท่องเที่ยวและ
การกีฬา 

โครงการส่งเสริมค่านยิมหลัก 12 
ประการ (บวร) 

30,000 30,000 

เด็กมีความรู้ความ
เข้าใจความหมาย
ค่านิยมหลัก 12 
ประการ 

เด็กเข้าร่วม
กิจกรรมตาม
ความเหมาะสม 

57 

ด้านการพัฒนาการ
ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
การท่องเที่ยวและ
การกีฬา 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารทางการศึกษา (เงิน
อุดหนุนสำหรับค่าจดัการเรียน
การสอน) 

289,000 283,900 
เป็นค่าใช้จ่ายวัสดุ
การเรยีนการสอน
สำหรับเด็ก 

วัสดุ อุปกรณ์สื่อ
การเรยีนการ
สอนสำหรับเด็ก 

58 

ด้านการพัฒนาการ
ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
การท่องเที่ยวและ
การกีฬา 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารทางการศึกษา (ค่าใช้จ่าย
การจัดการศึกษา สำหรับเด็ก
ปฐมวัย 3-5 ปี) 

127,690 127,690 

เป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา
สำหรับเด็กปฐมวยั
อายุ 3-5 ปี 

จัดการเรียนการ
สอนสำหรับเด็ก
ปฐมวัย 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน
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งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

59 

ด้านการพัฒนาการ
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม การท่องเที่ยว
และการกีฬา 

โครงการจดักิจกรรมเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาท 
สมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดศีรสีินทร มหา
วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 

12,000 10,100.00 
เป็นการร่วมเฉลมิพระ
เกียรติและน้อมสำนึก
ในพระมหากรณุาธิคณุ 

จัดกิจกรรม
เทิดพระเกยีรต ิ

60 

ด้านการพัฒนาการ
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม การท่องเที่ยว
และการกีฬา 

โครงการจดักิจกรรมเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ พระราช
ชนนีพันปีหลวงและวันแม่
แห่งชาติ 12 สิงหาคม 

6,000 5,880.00 
เป็นการร่วมเฉลมิพระ
เกียรติและน้อมสำนึก
ในพระมหากรณุาธิคณุ 

จัดกิจกรรม
เทิดพระเกยีรต ิ

61 

ด้านการพัฒนาการ
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม การท่องเที่ยว
และการกีฬา 

โครงการจดักิจกรรมเนื่องใน
โอกาสวันคลา้ยวันพระราช
สมภพของพระบาท สมเด็จ
พระบรมชนกาธ-ิ  เบศรมหา
ภูมิพลอดลุยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร  วันชาติ 
และวันพ่อแห่งชาติ 5 
ธันวาคม 

2,000  1,000  

เป็นการรำลึกถึงพระ
มหากรณุาธิคณุของ
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดลุยเดช
มหาราช บรมนาถ
บพิตร 

จัดกิจกรรมน้อม
รำลึกในพระมหา
กรุณาธิคณุและ
กิจกรรมเทิด 
พระเกียรต ิ

62. 

ด้านการพัฒนาการ
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม การท่องเที่ยว
และการกีฬา 

โครงการจดักิจกรรมเนื่องใน
โอกาสวันคลา้ยวันสวรรคต
ของพระบาท สมเดจ็พระ
บรมชนกาธิ-  เบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร 13 ตลุาคม 

7,500   4,660  
เป็นการร่วมเฉลมิพระ
เกียรติและน้อมสำนึก
ในพระมหากรณุาธิคณุ 

จัดกิจกรรมน้อม
รำลึกในพระมหา
กรุณาธิคณุและ
กิจกรรมเทิด 
พระเกียรต ิ

63 

ด้านการพัฒนาการ
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม การท่องเที่ยว
และการกีฬา 

โครงการจดักิจกรรมเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี 3 
มิถุนายน 

20,000 
โอนลดทั้ง
จำนวน 

เป็นการร่วมเฉลมิพระ
เกียรติและน้อมสำนึก
ในพระมหากรณุาธิคณุ 

- 

64 

ด้านการพัฒนาการ
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม การท่องเที่ยว
และการกีฬา 

โครงการจดังานประเพณี
ลอยกระทง 

50,000 
ไม่ได้

ดำเนินการ 

-เป็นการอนุรักษ์และ
สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณ ี

-  
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
ที่ได้รับ 

จำนวน
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

65 

ด้านการพัฒนาการ
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม การท่องเที่ยว
และการกีฬา 

โครงการจดังานนมัสการ
พระแท่นศิลาอาสน ์

22,000 
ไม่ได้

ดำเนินการ 
เป็นการอนุรักษ์และสบื
สานวัฒนธรรมประเพณ ี

- 

66 

ด้านการพัฒนาการ
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม การท่องเที่ยว
และการกีฬา 

โครงการจดังานอัฐมีบูชา 100,000 99,995 
-เป็นการอนุรักษ์และสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณ ี

จัดกิจกรรมงาน
อัฐมีบูชา 

67 

ด้านการพัฒนาการ
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม การท่องเที่ยว
และการกีฬา 

โครงการแข่งขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์ 

100,000 91,000 

เป็นการสร้างความรัก
สามัคคีและให้ใช้เวลาวา่ง
ให้เป็นประโยชน์ ห่างไกล
ยาเสพตดิ มสีุขภาพ
ร่างกายเเข็งแรง เพื่อ
ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ระเบียบวินยัเคารพกฎ
กติกามีน้ำใจเป็นนักกีฬา 

-จัดการแข่งขัน
กีฬาต้านยา 
เสพติด ระหว่าง 
9 ชุมชน 

68 

ด้านการพัฒนาการ
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม การท่องเที่ยว
และการกีฬา 

โครงการออกกำลังกาย
และฝึกทักษะด้านกีฬา
ให้กับเด็กนักเรยีนและ
เยาวชน 

60,000 59,800 
ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
ได้ฝึกทักษะการเล่นกีฬาที่
ถูกต้อง 

จัดฝึกอบรม
ทักษะการเล่น
กีฬาให้เด็กและ
เยาวชน 

69 

ด้านการพัฒนาการ
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม การท่องเที่ยว
และการกีฬา 

โครงการส่งเสริมกิจกรรม 
ออกกำลังกาย (เต้นแอโร
บิค) 

50,000 43,200 
ส่งเสริมให้ประชาชนได้
ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ที่เเข็งแรง 

จัดกิจกรรมเต้น
แอโรบิค 

70 

ด้านการพัฒนาการ
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม การท่องเที่ยว
และการกีฬา 

อุดหนุนโรงเรียนลับแลศรี
วิทยา โครงการเข้าค่าย 
ลูกเสือ - ยุวกาชาด 

25,000 25,000 
ส่งเสริมกิจกรรมการเรยีน
การสอนของนักเรียน 

จัดกิจกรรมเข้า
ค่ายลูกเสือ -   
ยุวกาชาด 

71 

ด้านการพัฒนาการ
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม การท่องเที่ยว
และการกีฬา 

อุดหนุนโรงเรียนลับแลศรี
วิทยา โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม ตาม
หลักค่านิยม 12 ประการ 

30,000 30,000 
ส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม ให้กับนักเรยีน 

จัดกิจกรรมตาม
หลักค่านิยม 12 
ประการ 

72 

ด้านการพัฒนาการ
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม การท่องเที่ยว
และการกีฬา 

อุดหนุนโรงเรียนลับแล    
ศรีวิทยา โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการศึกษา 

25,000 25,000 
ให้นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ
การเรยีนสูงกว่าค่า
เป้าหมายของสถานศึกษา 

นักเรียนมผีลการ
ทดสอบระดับชาติ
ขั้นพื้นฐานสูงกว่า 
ปีการศึกษาท่ี 
ผ่านมา 
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 เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ 
โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 45 โครงการ จำนวนเงิน 35,498,990 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จำนวน 37 โครงการ จำนวนเงิน 29,558,271 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ด้านการพัฒนาการให้บริการประชาชน 19 30,080,968.42 11 25,921,468.42 

ด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชน 4 270,737.50 4 270,737.50 

ด้านการพัฒนาอาชีพของประชาชน 2 65,850.00 2 65,850.00 

ด้านการพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
การท่องเที่ยวและการกีฬา 

19 3,200,215.00 19 3,200,215.00 

ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 1 100,000.00 1 100,000.00 

รวม 45 33,717,770.92 37 29,558,270.92 
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ส่วนที่ 3 

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

          1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ร้อยละของคะแนนเต็ม 

1 
ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบล
ทุ่งยั้ง 

20 18 0.90 

2 การวิเคราะหส์ภาวการณ์และศักยภาพ 15 12 0.80 

3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65  52 0.80 

 3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 10 8 0.80 

  3.2 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลทุ่งยั้งในเขตจังหวัด 10 9 0.90 

 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 9 0.90 

 3.4 วิสัยทัศน ์ 5 4 0.80 

 3.5 กลยุทธ์ 5 4 0.80 

 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเดน็กลยุทธ ์ 5 4 0.80 

 3.7 จดุยืนทางยุทธศาสตร ์ 5 3 0.60 

 3.8 แผนงาน 5 4 0.80 

 3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 4 0.80 

 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 3 0.60 

รวมคะแนน 100 82 0.82 
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 1.2 รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง เป็นดังนี้ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล

ตำบลทุ่งยั้ง 
20    

1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของ
หมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ 
ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ 

3 2 66  

 1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง 
เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 
ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 
และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

2 2 100  

 1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด 
การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

2 2 100  

 1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น 
การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา 
โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 100  

 1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ 
การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 

2 2 100  

 1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและ
ของที่ระลึกฯลฯ และอ่ืน ๆ  

2 2 100  

 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ 
ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 100  

 1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 
 

3 2 66  

                       รวม 20 18 90  
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1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
ลำ 
ดับ 

ประเด็นพิจารณา คะ 
แนน
เต็ม 

คะ 
แนน
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 

 1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่นรูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของ 
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

2 1 50  

 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่องโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง รวมถึงความเชื่อมโยง
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 

2 1 50  

 2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผล
ของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

1 1 100  

 2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี   

2 1 50  

 2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

2 1 50  

 2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา 

2 2 100  

 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis  
ที่ อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S- Strength (จุดแข็ง) W-Weakness 
(จุดอ่อน) O- Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

2 1 50  

 2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพ้ืนที่ มีการนำ 
เสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการ
แก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหา 

2 1 50  

 2.8 สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบ 
ประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565 เช่น สรุปสถานการณ์ การ
พัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

2 2 100  

 2.9 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565 เช่น 
ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่
ผ่านมาและแนวทางการแก้ไขปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565 

1 1 100  

 รวม 15 12 80  



60 
 

 

1.4 ยุทธศาสตร์ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลทุ่งยั้งสอดคล้อง

กับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 

10 8 80  

 3.2 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลทุ่งยั้งในเขต
จังหวัด สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์
จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 

10 9 90  

 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช.และ
นโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี และ Thailand 4.0  

10 9 90  

 3.4 วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่
องค์การบริหารส่วนตำบลนายางต้องการจะเป็นหรือ
บรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะของเทศบาล
ตำบลทุ่งยั้ง และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

5 4 80  

 3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจ
หรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล
ทุ่งยั้ง ที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้
เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศน์นั้น 

5 4 80  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น     
มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 

5 4 80  

 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ความ
มุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลทุ่งยั้งซึ่งเกิด
จากศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทาง
ยุทธศาสตร์ 

5 3 60  

 3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการ
พัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ที่มีความชัดเจน 
นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผน 
พัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 
 

5 4 80  

 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่
เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

5 4 80  

 3.10 ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต/โครงการ เป็น
ผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรือ
อันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกันเป็นต้อน เพ่ือ
นำไปสู่การจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

5 3 60  

 รวม 65 52 80  
 
 
 



62 
 

 

 
2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    2.1 สรุปผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ครั้งที่ 1 เม่ือวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565  
          เป็นดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 9 90 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 9 90 
3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 8 80 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 4 80 
5 โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 5 4 80 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5 100 
 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5 100 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง 
5 5 100 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 4 80 
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
5 4 80 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 5 100 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 5 100 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
5 5 100 

 5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 4 80 
 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 4 80 
 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5 5 100 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 5 100 
 รวมคะแนน 100 90 90 
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    2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
 รายละเอียดการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ในแต่ละประเด็นเป็น ดังนี้ 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำ ยุทธศาสตร์
ของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand) (Demand Analysis) 
/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10 9 90  

 รวม 10 9 90  
 
2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไป

ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่างๆเพ่ือ
นำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวน
โครงการ กิจกรรมงานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวน
ที่ดำเนินการจริงตามท่ีได้กำหนดไว้เท่าไหร่ 
จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวน
เท่าไหร่สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency)ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจ
หน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 

5 5 100  

 2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) 
โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ 
(Quantitative) 

5 4 80  

 รวม 10 9 90  
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2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา
เทคนิคต่างๆ   มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ 
โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการ
ในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่ และเป็นไปตามอำนาจ
หน้าที่หรือไม่ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ 
สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ 
มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุ ประสงค์หรือไม่
ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาดำเนินการรวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

5 4 80  

 3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ 
(Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

5 4 80  

 รวม 10 8 80  
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      2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้าน
ต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ในมิติต่างๆจนนำไปสู่
การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT Analysis/ Demand (Demand 
Analysis) / Global Demand/Trend 
หรือหลักการบรูณาการ (Integration) กับ
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 

10 
 
 

9 90  

 4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้าน
ต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency 
Economy Plan: LSEP) 

5 5 100  

 รวม 15 14 93  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
5 โครงการพัฒนา 65    
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการเป็นโครงการที่มี

วัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลตำบลทุ่งยั้งและดำเนินการเพ่ือให้การพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลทุ่งยั้งที่กำหนดไว้ 
ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่าน
แล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

5 5 100  

 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการมี
วัตถุประสงค์ชัดแจน(clear objective) โครงการต้อง
กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ
โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความ
เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 5 100  

 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการมีความชัดเจน
นำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง สภาพที่อยากให้
เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่
ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจน
ว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่ม เป้าหมายของโครงการ หากกลุ่ม 
เป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

5 5 100  

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี โครงการสอดคล้องกับ 
(1) ความมั่นคง 
(2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม  
(5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

5 5 100  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย 
(1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
(3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579  
(5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน 5 ปี ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา 
     1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการ
หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
     2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการ
ปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
     3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
     4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความ
เป็นเมือง 
     5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

5 5 100  
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ประเมินผลแผน 
      5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับ เปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economyหรือ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทำน้อยได้มาก เช่น 
     (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิง
นวัตกรรม 
     (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
     (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 
 

 
5 

 
5 

 
100 

 

 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการ
พัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะ เวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่
สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือ
เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

5 5 100  

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้าง
ให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 
เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่
ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการ
ต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP) 

5 5 100  
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ประเมินผลแผน 
 5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลัก
สำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความ
ประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) 
ความยุติธรรม (Equity)  (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

5   4 80  

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้
สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง    
หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการ
กำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาด
เคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้ง
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่าย
พัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอ่ืน ๆ  

5 4 80  

 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ มีการกำหนดดัชนีชี้วัด 
ผลงาน (Key Performance Indicator:KPI) ที่สามารถวัดได้ 
(measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอก
ประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ 
การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุ 
ประสงค์ท่ีเกิดสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5 4 80  

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ผลที่
ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ การได้ผลหรือผล
ที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์ หรือมากกว่าวัตถุ 
ประสงค ์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง 

5 4 80  

 (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ดำเนินงานตามโครงการ 
 (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่ง
ที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด 
และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความ
เป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 4 80  

 รวม 65 60 92  
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ส่วนยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาด้านการให้บริการประชาชน  
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
 

๑. เพศ   ( /  ) ชาย  23   คน     (   /  ) หญิง     27   คน 
 

๒. อายุ   (   ) ต่ำกว่า ๒๐ปี  - คน        (   ) 20 - 30 ปี   5 คน        (   ) 31 - 41 ปี  13 คน 
        (   ) 41 - 50 ปี  22 คน      (   ) 51 - 60 ปี   8  คน        (   ) มากกว่า 60 ปี  2 คน 
 

       3. การศึกษา    (    ) ประถมศึกษา 2 คน                        (   ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  10  คน   
                           (    ) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  24  คน      (   ) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  12  คน 
                           (    ) ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  1 คน         (   ) อื่นๆ  1 คน 
 

      4. อาชีพหลัก    (    ) รบัราชการ  6  คน              (    ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  7  คน     
                          (    ) รบัจ้าง  9  คน                   (    ) ค้าขายธุรกิจส่วนตัว  9  คน       
                          (    ) นกัเรียน/นักศึกษา  1  คน     (    ) เกษตรกร  7  คน       
                          (    ) อ่ืนๆ (ระบ)ุ  1  คน 
 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
      5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ในการพัฒนา  
        1.  ด้านการให้บริการประชาชน  
โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน ท่านจะให้คะแนน อปท.ของท่านเท่าใด ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง (คิดเป็น
ร้อยละ) 
 

ประเด็น คะแนน 
(10 คะแนน) 

1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.10 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.36 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.18 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.38 
5)  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.94 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.20 
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.24 

8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.16 
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.28 

ภาพรวม 8.20 

เกณฑ์ในการพิจารณา : เป็นค่าคะแนน 0 - 10 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

แบบ ๓/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลทุ่งย้ัง ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
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        2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน ท่านจะให้คะแนน อปท.
ของท่านเท่าใด  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง (คิดเป็นร้อยละ) 

ประเด็น คะแนน 
(10 คะแนน) 

1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.26 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.28 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.24 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.06 
5)  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.18 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.50 
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.08 

8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.12 
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.10 

ภาพรวม 8.20 
เกณฑ์ในการพิจารณา : เป็นค่าคะแนน 0 - 10 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 
         
       3.  ด้านการพัฒนาอาชีพของประชาชน โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน ท่านจะให้คะแนน อปท.ของ
ท่านเท่าใด  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง (คิดเป็นร้อยละ) 

ประเด็น คะแนน 

(10 คะแนน) 

1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.26 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.36 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.20 

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.08 

5)  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.96 

6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.10 

7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.26 

8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.28 

9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.20 

ภาพรวม 8.19 

เกณฑ์ในการพิจารณา : เป็นค่าคะแนน 0 - 10 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 
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             4.  ด้านการพัฒนาส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการกีฬา 

 โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน ท่านจะให้คะแนน อปท.ของท่านเท่าใด  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง (คิดเป็นร้อยละ) 
 

ประเด็น คะแนน 

(10 คะแนน) 

1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.50 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.16 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.36 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.24 
5)  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.24 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.14 
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.42 

8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.24 
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.30 

ภาพรวม 8.29 

      เกณฑ์ในการพิจารณา : เป็นค่าคะแนน 0 - 10 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

        5.  ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

    โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน ท่านจะให้คะแนน อปท.ของท่านเท่าใด  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง  
    (คิดเป็นร้อยละ) 
 

ประเด็น คะแนน 

(10 คะแนน) 

1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.32 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.32 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.12 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.14 
5)  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.18 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.18 
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.32 

8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.16 
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.20 

ภาพรวม 8.22 

     เกณฑ์ในการพิจารณา : เป็นค่าคะแนน 0 - 10 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 
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ส่วนที่ 4 

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
  1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านแหล่งน้ำ 

    1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3. ด้านเศรษฐกิจ 
    1.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4. ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์ 
    1.1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5. ด้านบริหารจัดการ 
    1.1.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6. ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

เชิงปริมาณ 

 การวัดผลในเชิงปริมาณที่ผ่านมาเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ได้ดำเนินการโดยใช้แบบสำหรับการวัดผลการ
ติดตามและประเมินผลแบบการประเมินตนเอง และใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผน (E-PLAN) ในการวัดผล 
ซึ่งที่ผ่านมาอยู่ในระดับดี โดยเฉลี่ยแล้วผลสำเร็จในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นจนไปสู่การปฏิบัติ 

เชิงคุณภาพ  

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเทศบาลตำบลทุ่งยั ้ง ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาโดยให้
ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยนิยมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ มีความ
สอดคล้องอย่าง มีเหตุผล ภายใต้ความรู้และคุณธรรม มุ่งสร้างให้ชุมชนและท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถ
จัดการตนเองได้ โดยเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง เข้าไปสนับสนุนและขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมในภาพรวมของการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 
ฉบับที่ 21/2565 โดยในปีงบประมาณ พ  .ศ  . 2565  มีการนำโครงการพัฒนาทั้งจากแผนพัฒนาในฉบับแรก
และท่ีเพ่ิมเติมในระหว่างปีงบประมาณก็มีการจัดทำแผนพัฒนาเพ่ิมเติมขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากปัญหาความต้องการมี
ความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติม โครงการไว้นั้นก็จะพบว่าสามารถดำเนิ นการได้
ตามแผนงาน/โครงการที่ตั้งไว้ ถึงอย่างไรก็ดีจำนวนโครงการ ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 
2565) ก็ยังมีโครงการที่ไม่ดำเนินการอยู่หลายโครงการ ทั้งนี้ อาจเกิดจากปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ
อยู่หลายปัจจัย เช่น ด้านงบประมาณที่จำเป็นต้องอาศัยเงิน อุดหนุนหรือเงินรายได้ที่รัฐเก็บแล้วจัดสรรได้ จึงทำ
ให้ปัญหาเร่งด่วนไม่สามารถตอบสนองปัญหาความต้องการ ของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีซึ ่งอาจทำให้
ป ร ะ ช า ช น เ ก ิ ด ค ว า ม เ ด ื อ ด ร ้ อ น แ ล ะ ส ่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต ่ อ ก า ร พ ั ฒ น า ท ้ อ ง ถ ิ ่ น ใ น ภ า พ ร ว ม ไ ด้  
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1.3 ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 

เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มี
การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 45 โครงการ จำนวนเงิน 33,717,770.92 บาท  มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จำนวน 37 โครงการ จำนวนเงิน 29,558,270.92 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์   
ได้ดังนี ้

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ด้านการพัฒนาการให้บริการประชาชน 19 30,080,968.42 11 25,921,468.42 

ด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชน 4 270,737.50 4 270,737.50 

ด้านการพัฒนาอาชีพของประชาชน 2 65,850.00 2 65,850.00 

ด้านการพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการกีฬา 

19 3,200,215.00 19 3,200,215.00 

ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 1 100,000.00 1 100,000.00 

รวม 45 33,717,770.92 37 29,558,270.92 
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การใช้จ่ายงบประมาณ 

            เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้
มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 45 โครงการ จำนวนเงิน 35,498,990 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จำนวน 37 โครงการ จำนวนเงิน 29,558,271 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ด้านการพัฒนาการให้บริการประชาชน 19 30,080,968.42 11 25,921,468.42 

ด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชน 4 270,737.50 4 270,737.50 

ด้านการพัฒนาอาชีพของประชาชน 2 65,850.00 2 65,850.00 

ด้านการพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการกีฬา 

19 3,200,215.00 19 3,200,215.00 

ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 1 100,000.00 1 100,000.00 

รวม 45 33,717,770.92 37 29,558,270.92 

       รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

โครงการจดักิจกรรมป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุทางจราจร (การจดั
ระเบียบสังคม) 

25,000.00 22,250.00 22,250.00 2,750.00 

2. 
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 108,000.00 68,500.00 68,500.00 39,500.00 

3. 
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 19,246,800.00 18,306,500.00 18,306,500.00 940,300.00 

4. 
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

เบี้ยยังชีพความพิการ 6,936,000.00 6,455,800.00 6,455,800.00 480,200.00 

5. 
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

โครงการเพิม่ประสิทธิ ภาพและ
พัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลทุ่ง
ยั้ง 

302,800.00 298,700.00 298,700.00 4,100.00 

6. 
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

โครงการฝึกอบรมคณุธรรม 
จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร 
สมาชิก สภาเทศบาล ลูกจ้าง 
ประจำและพนักงานจ้างเทศบาล 

5,000.00 4,495.00 4,495.00 505.00 

7. 
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 300,000.00 150,012.00 150,012.00 149,988.00 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม

ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

8. 
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

ค่าชำระหนี้เงินกู ้ 479,900.00 462,502.36 462,502.36 17,397.64 

9. 
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

ค่าชำระดอกเบีย้ 60,000.00 58,350.42 58,350.42 1,649.58 

10. 
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 65,000.00 64,358.64 64,358.64 641.36 

11. 
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบตัิการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอำเภอลับแล จังหวดัอุตรดติถ์ 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

12. 
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

โครงการจดัทำป้ายสำนักงานเทศบาลตำบล
ทุ่งยั้ง 

29,600.00 29,500.00 0.00 100.00 

13. 
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

โครงการปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะบริเวณ
สวนสาธารณะหนองพระแล หมู่ที ่6 ตำบล
ทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดติถ์ 

500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 

14. 
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

โครงการจดัทำระบบสปริงเกอร์ควบคุมการ
รดน้ำต้นไม้ และวางท่อ PVC โดยการวาง
ตามจุดต่างๆในพ้ืนท่ีสีเขยีวท่ัวบริเวณ
สวนสาธารณะหนองพระแล ตำบลทุ่งยั้ง 
อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ ์

200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 

15. 
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

โครงการจดัทำป้ายช่ือหมู่บ้าน/ป้ายซอย 
ตั้งแต่สามแยกม่วงแก้วถึงสถานีวิทยุ
ตำรวจภูธรที่ 6 และบรเิวณสามแยกพระ
แท่นถึงค่ายพระศรีพนมมาศ ตำบลทุ่งยั้ง 
อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ ์

500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 

16. 
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

โครงการปรับปรุงอาคารที่เก็บของ  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง เป็น
ห้องน้ำ ชาย หญิง บริเวณสนามฟตุบอล 
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ตำบล   ทุ่งยั้ง อำเภอ 
ลับแล จังหวัดอตุรดติถ ์

500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 

17. 
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

โครงการทำเสาตาข่ายกันฟุตบอลพร้อม
ก่อสร้างทำซุ้มพักนักกีฬาตัวสำรองและ
คณะกรรมการตดัสินกีฬา 

430,000.00 430,000.00 0.00 0.00 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม

ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

18. 
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการ
ประชาชน  

โครงการขยายผิวจราจร คสล.       
เกาะกลางถนนภายใน
สวนสาธารณะ หนองพระแล
บริเวณหน้าบ้าน ผู้ใหญ่พิชิต  
โพธิ์ทัพ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งยั้ง 
อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ ์

1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00 

19. 
ด้านการพัฒนาการ

ให้บริการ
ประชาชน 

โครงการปรับปรุงรั้วบริเวณ
ด้านหน้าสำนักงานเทศบาล 
ตำบลทุ่งยั้ง พร้อมประตูเปดิ -ปิด 

800,000.00 800,000.00 0.00 0.00 

20. 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 

โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

50,000.00 21,260.00 21,260.00 28,740.00 

21. 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า      
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก       
โรคพิษสุนัขบ้า 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

22. 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 

โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

10,000.00 3,750.00 3,750.00 6,250.00 

23. 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 

เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาต ิ

230,000.00 195,727.50 195,727.50 34,272.50 

24. 
ด้านการพัฒนา

อาชีพของ
ประชาชน 

โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพ 

20,000.00 19,420.00 19,420.00 580.00 

25. 
ด้านการพัฒนา

อาชีพของ
ประชาชน 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่อง  มาจากพระราชดำริใน
สมเด็จพระเทพฯ 

50,000.00 46,430.00 46,430.00 3,570.00 

26. 

ด้านการพัฒนาการ
ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
การท่องเที่ยวและ

การกีฬา 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารทางการศึกษา (เงิน
อุดหนุนสำหรับสนับสนุน
โครงการอาหารกลางวัน) 

860,400.00 816,690.00 816,690.00 43,710.00 

27. 

ด้านการพัฒนาการ
ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม  
การท่องเที่ยวและ

การกีฬา 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารทางการศึกษา (เงิน
อุดหนุนสำหรับค่าจดัการเรียน
การสอน) 

289,000.00 283,900.00 283,900.00 5,100.00 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม

ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

28. 

ด้านการพัฒนาการ
ส่งเสริมการศึกษา 

ศาสนา วัฒนธรรม การ
ท่องเที่ยวและการกีฬา 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(เงินอุดหนุนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ  
3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

127,690.00 127,690.00 127,690.00 0.00 

29. 

ด้านการพัฒนาการ
ส่งเสริมการศึกษา 

ศาสนา วัฒนธรรม การ
ท่องเที่ยวและการกีฬา 

โครงการจดักิจกรรมเนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดศีรสีินทร    
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 

12,000.00 10,100.00 10,100.00 1,900.00 

30. 

ด้านการพัฒนาการ
ส่งเสริมการศึกษา 

ศาสนา วัฒนธรรม การ
ท่องเที่ยวและการกีฬา 

โครงการจดักิจกรรมเนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรม 
ราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง
และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 

6,000.00 5,880.00 5,880.00 120.00 

31. 

ด้านการพัฒนาการ
ส่งเสริมการศึกษา 

ศาสนา วัฒนธรรม การ
ท่องเที่ยวและการกีฬา 

โครงการจดักิจกรรมเนื่องในโอกาสวัน
คล้ายวันพระราชสมภพของพระบาท 
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภมูิ
พลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  
5 ธันวาคม 

2,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 

32. 

ด้านการพัฒนาการ
ส่งเสริมการศึกษา 

ศาสนา วัฒนธรรม การ
ท่องเที่ยวและการกีฬา 

โครงการจดักิจกรรมเนื่องในโอกาสวัน
คล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
13 ตลุาคม 

7,500.00 4,660.00 4,660.00 2,840.00 

33. 

ด้านการพัฒนาการ
ส่งเสริมการศึกษา 

ศาสนา วัฒนธรรม การ
ท่องเที่ยวและการกีฬา 

โครงการจดังานอัฐมีบูชา 100,000.00 99,995.00 99,995.00 5.00 

34. 

ด้านการพัฒนาการ
ส่งเสริมการศึกษา 

ศาสนา วัฒนธรรม การ
ท่องเที่ยวและการกีฬา 

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ 100,000.00 91,000.00 91,000.00 9,000.00 

35. 

ด้านการพัฒนาการ
ส่งเสริมการศึกษา 

ศาสนา วัฒนธรรม การ
ท่องเที่ยวและการกีฬา 

โครงการออกกำลังกายและฝึกทักษะ
ด้านกีฬาให้กับเด็กนักเรียนและ
เยาวชน 

60,000.00 59,800.00 59,800.00 200.00 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม

ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

36. 
ด้านการพัฒนาการส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
การท่องเที่ยวและการกีฬา 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมออก
กำลังกาย (เต้นแอโรบิค) 

50,000.00 43,200.00 43,200.00 6,800.00 

37. 
ด้านการพัฒนาการส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
การท่องเที่ยวและการกีฬา 

อุดหนุนโรงเรียนลับแลศรี
วิทยา (โครงการเข้าคา่ย
ลูกเสือ-ยุวกาชาด) 

25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 

38. 
ด้านการพัฒนาการส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
การท่องเที่ยวและการกีฬา 

อุดหนุนโรงเรียนลับแลศรี
วิทยา โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม  
ตามหลักค่านิยม 12 ประการ 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

       

39. 
ด้านการพัฒนาการส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
การท่องเที่ยวและการกีฬา 

อุดหนุนโรงเรียนลับแลศรี
วิทยาโครงการ ยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 

25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 

40. 
ด้านการพัฒนาการส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
การท่องเที่ยวและการกีฬา 

เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) 

1,476,300.00 1,476,300.00 1,476,300.00 0.00 

41. 
ด้านการพัฒนาการส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
การท่องเที่ยวและการกีฬา 

อุดหนุนโรงเรียนลับแลศรี
วิทยาโครงการ ศูนย์การเรียน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่ชุมชน 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

42. 
ด้านการพัฒนาการส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
การท่องเที่ยวและการกีฬา 

อุดหนุนท่ีทำการปกครอง
อำเภอลับแล 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

43. 
ด้านการพัฒนาการส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
การท่องเที่ยวและการกีฬา 

อุดหนุนโรงเรียนลับแลศรี
วิทยา โครงการแข่งขันกีฬา - 
กรีฑานักเรยีนต้านยาเสพติด 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

44. 
ด้านการพัฒนาการส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
การท่องเที่ยวและการกีฬา 

อุดหนุนท่ีทำการปกครอง
อำเภอลับแล (โครงการ
สนับสนุนจดักิจกรรมในราช
พิธีและรัฐพิธี อำเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดติถ์) 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

45. ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
โครงการคดัเเยกขยะแบบมี
ส่วนร่วม 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 
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รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2565 
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดำเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน 
โครงการ งบประมาณ 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงกา

ร 
งบประมาณ 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ด้านการพัฒนา 
การให้บริการ
ประชาชน 

135 183,344,900 44 31,718,750 19 30,080,968.42 11 25,921,468.42 

2.ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

16 2,302,500 6 340,000 4 270,737.50 4 270,737.50 

3.ด้านการพัฒนา
อาชีพของ
ประชาชน 

15 2,978,2000 2 70,000 2 65,850.00 2 65,850.00 

4.ด้านการพัฒนา 
การส่งเสริม
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม      
การท่องเที่ยว
และการกีฬา 

64 11,358,300 28 3,302,145 19 3,200,215.00 19 3,200,215.00 

5.ด้านการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

8 1,250,000 1 100,000 1 100,000.00 1 100,000.00 

รวม 238 201,233,900 81 35,530,895 45 33,717,770.92 37 29,558,270.92 
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ผลการดำเนินงาน 

เทศบาลตำบลทุ่งยั้งได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2565 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความ
ร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ 
ประสบผลสำเร็จด้วยดีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงาน    
ที่สำคัญดังนี้ 
     1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารทางการศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหาร
กลางวัน) 
  
 
 
 
 
 
 
 
2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหารทางการศึกษาค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
โรงเรียนระดับประถมศึกษา และศูนย์การศึกษาพิเศษ 
 
 
 
 

 

 

3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหารทางการศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับค่าจัดการเรียนการสอน) 

 
 
 
 
 
 
 
4. โครงการอัฐมีบูชา  
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5. โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน 
  
 
 
 
 
 
 
6. โครงการออกกำลังกายและฝึกทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชน 
 
 
 
 
 
 
 
7. อุดหนุนโรงเรียนลับแลศรีวิทยา โครงการเข้าค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. อุดหนุนโรงเรียนลับแลศรีวิทยา โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักค่านิยม 12 ประการ 
 
 
 
 
 
 
 
9. อุดหนุนโรงเรียนลับแลศรีวิทยา โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
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10. อุดหนุนโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตเทศบาล โครงการอาหารกลางวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. อุดหนุนเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนทุ่งเวฬุวัน โครงการเข้าค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด 
 
    
 
 
 
 
 
 
12. อุดหนุนเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนทุ่งเวฬุวัน โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพนักเรียน (ติวเตอร์สู่ฝัน) 
 
 
  
 
 
 
 
 
13. อุดหนุนโรงเรียนลับแลศรีวิทยา โครงการศูนย์การเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน 
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14. อุดหนุนโรงเรียนลับแลศรีวิทยา โครงการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียนต้านยาเสพติด 
  
 
 
 
 
 
 
 
16. โครงการจัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางจราจร (การจัดระเบียบสังคม) 
  
 
 
 

                                                       
 
 
17. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
  
 
 
 
 
 
 
18. โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
19. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
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        20. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 
 
 
 
 
 
          

       21. เงินอุดหนุนชุมชนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 

 

22.  โครงการขุดลอกคลองตั้งแต่หนองกระทุ่มถึงทางเข้าบ้านร้องสมอ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งยั้ง 
 

                                    

23. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย 11 โพธิ์เจ้าเงาะ หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่ล้อม 

                         

 

                
    



86 
 

 

 

                  

24. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายข้างวัดสว่างอารมณ์ด้านทิศเหนือหมู่ที่ 2 ตำบลไผ่ล้อม  

     

 

25. โครงการขุดลอกลำเหมืองกลางตั้งแต่ฝายตราดถึงทุ่งนางพญา หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งยั้ง 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

 

   

 คณะกรรมการ 
    1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 
เบอร์มือ

ถือ 
email 

นายเขมชาติ มั่นเจ๊ก นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยั้ง 055-816595 ต่อ 12 - - 

นายชวลิต คำเพ็ง รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยั้ง 055-816595 ต่อ 14 - - 

นายประทวน มั่นถึง รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยั้ง 055-816595 ต่อ 14 - - 

นายรัก เพ็งวัน สมาชิกสภาเทศบาล 055-816595 ต่อ 22 - - 

นายชวน อยู่ลบ สมาชิกสภาเทศบาล 055-816595 ต่อ 22 - - 

นายจำรสั ชาวดง สมาชิกสภาเทศบาล 055-816595 ต่อ 22 - - 

นายสมอง มจีันทร ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 055-816595 ต่อ 22 - - 

นายจิณณวัฒน์ ทองเพชร ผู้ทรงคุณวุฒิ 055-816595 ต่อ 22 - - 

นางสาวทัศนีย์ คำผิว ผู้ทรงคุณวุฒิ 055-816595 ต่อ 22 - - 

นายพิทักษ์ สนประเทศ ตัวแทนภาคราชการ 055-816595 ต่อ 22 - - 

นายกฤษณะ วัฒนพานิช ตัวแทนภาคราชการ 055-816595 ต่อ 22 - - 

นายสมศักดิ์ เสือน้อย ตัวแทนภาคราชการ 055-816595 ต่อ 22 - - 

นางศรีคราม จีนบญุม ี ผู้แทนประชาคม 055-816595 ต่อ 22 - - 

นางวรรณพรอนง ม่วงหม้าย ผู้แทนประชาคม 055-816595 ต่อ 22 - - 

นางสุภชา พันธ์คำ ผู้แทนประชาคม 055-816595 ต่อ 22 - - 

นายยุทธพงษ์ มั่นถึง ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 055-816595 ต่อ 13 - - 

นางนิสาชล ศรีขาวรส ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ 

055-816595 ต่อ 22 - Nisa056169899@gmail.com 

นางสาวสุทธินี รอดเลิศ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ ์ 055-816595 ต่อ 22 - nim – dum @ hotmail.com 
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 2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 

 

 3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 
เบอร์มือ

ถือ 
email 

นายยุทธพงษ์ มั่นถึง ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 055-816595 ต่อ 13 - - 

ว่าท่ี ร.ต.สรุพัฒน์ เพ็ชรเอี่ยม สมาชิกสภาเทศบาล 055-816595 ต่อ 22 - - 

นายชาคริต จารุชาต สมาชิกสภาเทศบาล 055-816595 ต่อ 22 - - 

นายอนุพงษ์ มั่นถึง  สมาชิกสภาเทศบาล 055-816595 ต่อ 22 - - 

นายน้อย มีรอด ผู้แทนประชาคม 055-816595 ต่อ 22 - - 

นายนราวัฒน์ สร้อยสุวรรณ ผู้แทนประชาคม  055-816595 ต่อ 22   

นายสุรักษ์ รักษา ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 055-816595 ต่อ 22 - - 

นางสาวลัดดา เหล็กมั่น ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 055-816595 ต่อ 22 - - 

นางสาวยาใจ กอนวงษ ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 055-816595 ต่อ 22 - - 

นางสาวมาลี คล้ายชม ผู้ทรงคุณวุฒิ 055-816595 ต่อ 22 - - 

นางนิสาชล ศรีขาวรส ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ 

055-816595 ต่อ 22 - Nisa056169899@ 
gmail.com 

นางสาวสุทธินี รอดเลิศ ผูช้่วยเจา้พนกังานประชาสมัพนัธ ์ 055-816595 ต่อ 22 - nim–dum@hotmail.com 

ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายยุทธพงษ์ มั่นถึง ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 055-816595 ต่อ 13 - - 

นายโกมินทร์  ถาวรผล ผู้อำนวยการกองช่าง 055-816595 ต่อ 21 - - 

นางสาวสุภจิรา อ่อนวงษ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 055-816595 ต่อ 18 - - 

นางจันทร์เพ็ญ วงษ์วิเศษ ผู้อำนวยการกองคลัง 055-816595 ต่อ 20 - - 

นางสาวสุภจิรา อ่อนวงษ์ รก. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

055-816595 ต่อ 18 - - 

นายอภิชาติ แสงเทียน ผู้แทนประชาคม 055-816595 ต่อ 22 - - 

นายไพโรจน์ จันรุ่ง ผู้แทนประชาคม 055-816595 ต่อ 22 - - 

นายสมจติร หวาดเพ็ชร ผู้แทนประชาคม 055-816595 ต่อ 22 - - 

นางนิสาชล ศรีขาวรส ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ 

055-816595 ต่อ 22 - Nisa056169899@gmail.com 

นางสาวสุทธินี รอดเลิศ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 055-816595 ต่อ 22 - nim - dum@hotmail.com 
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1.4 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ความสำเร็จในโครงการพัฒนาท้องถิ่นว่าสำเร็จอย่างไร แสดงให้เห็นผลทั้งรูปธรรม นามธรรม 
ตัวเลข สถิติ ฯลฯ เพื่ออธิบายที่ดำเนินการได้จริงและไม่สามารถดำเนินการได้มีองค์ประกอบ ความสัมพันธ์ของ  
Demand/Supply เมื่อเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง จัดทำโครงการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การพัฒนารายได้ การ สร้าง
รายได้ การใช้อุปสงค์ )Demand) อุปทาน )Supply) Over Supply มาเป็นประเด็นวิเคราะห์ เทียบเคียง 
เปรียบเทียบ จึงเป็นข้อสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นใน 
ภาพรวมได้อย่างลงตัวในยุคปัจจุบัน เป็นถึง Global การเป็น Global ในการพัฒนาท้องถิ่น ก็คือโลกเป็นโลกา  
ภิบาลเป็นสากล Global planning การวางแผนระดับสากล Globalization โลกาภิวัตน์ Localization ที่เกิดผล
จริงในท้องถิ่นนำไปสู่ Global เป็น Trend อันเป็นแนวโน้ม แนวทางที่จะเกิดขึ้น สมัยนิยมของคนไทย คนใน
ท้องถิ่นจะเกิดการพัฒนาหรือการโน้มเอียงที่จะทำปฏิบัติจนเป็นที่นิยม 

     1.5 ผลสำเร็จที่วัดได้ 

ความสำเร็จที่เกิดจากตัวชี้วัด แสดงตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : KPIs)  โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
1.4.1 จํานวนผเูขารวมโครงการ/กิจกรรมมีจํานวนมากกวาเปาหมายที่วางไว 
1.4.2 รายไดในครัวเรือนที่เพ่ิมข้ึน 
1.4.3 มีความตองการใหจัดโครงการ/กิจกรรมขึ้นอีกหรือจัดทุกเดือน 
1.4.4 ปญหาความรุนแรงในครอบครัวลดนอยลง 
1.4.5 การประชาสัมพันธ์ ตําบลทุ่งยั้ง - ไผ่ล้อม ไดเปนที่รูจักจากการฟนฟูขนบธรรมเนียม 
         ประเพณวีัฒนธรรมพื้นบาน 

5. ปญหาและขอเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 1. การเบิกจายงบประมาณบางโครงการ / กิจกรรม ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนดไวตามแผน 
ดําเนินงาน 

2. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีมีมากกว่างบประมาณที่ได้รับ ทำให้การ
ดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ทำได้น้อยมากเม่ือเทียบกับความต้องการของประชาชน  

3. การจัดสรรงบประมาณในแต่ละโครงการ/กิจกรรมไม่ค่อยมีความสอดคล้องกัน  

ขอเสนอแนะ 
1. ควรดําเนินโครงการ /กิจกรรมให เปนไปตามแผนที่กําหนด เพ่ือไมใหเกิดความลาชา 
2. โครงการ /กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนา ควรมีความสัมพันธกันกับงบประมาณ  
3. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบในแตละโครงการ/กิจกรรม ควรมีความละเอียดรอบคอบในการคำนวณ

งบประมาณที่ดำเนินโครงการ/ กิจกรรมของหน่วยงานตนเอง เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ในแต่ละโครงการ/
กิจกรรมไม่ค่อยมีความสัมพันธ์กัน ส่งผลให้การวางแผนและการบริหารงบประมาณต่างๆ ไม่สอดคล้องกัน  

4. สำนัก / กองต่างๆ ต้องเร่งดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนที่วางไว้เพื่อการจัดสรร
งบประมาณในการเบิกจ่าย เพื่อลดปัญหาการเบิกจ่ายหรือการดำเนินการในช่วงไตรมาสสุดท้ายและสามารถ
ดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งการเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณ   
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ขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 ข้อ 23 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
และข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันประเมินนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑  .๕๗๙๗ ๓/ว  ลงวันที่ 10 ตุลาคม ๒๕๕9 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ตามติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นไปด้วยความถูกต้อง และบรรลุ
เป้าหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และ  ข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว เทศบาลตำบล
ทุ่งยั้ง จึงได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – ๒๕๖5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ใน
ระบบ e-plan และได้นำข้อมูล ในระบบ  e-plan ดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ ซึ่งในครั้งนี้ก็
ยังควรมีการปรับปรุงเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิ์ผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้  

๑.การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งยั ้ง ควรมีเสนอการกำหนดเครื ่องมืออุปกรณ์สิ ่งที ่ใช้เป็นสื ่อสำหรับการติดตามและ
ประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกที่หลากหลาย 

2.การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ ควรมีการนำผลการวัดคุณภาพของ 
แผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 3.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นควรเห็นความสำคัญ ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ 
และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เ กี่ยวข้อง ตลอดจน
ความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 4. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการทำโครงการ โครงสร้าง
พื ้นฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม เพราะอาจจะทำให้สิ ้นปีงบประมาณ เทศบาลจะไม่สามารถ
ดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่ พึงพอใจในการดำเนินงาน 
เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน  

5. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และพัฒนา 
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนา ศักยภาพคนและ
ชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการ
ขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 


