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เริ่มประชุมเวลา    ๐๙.0๐    น. 

 

         เมื่อทีป่ระชุมพร้อมแลว้  นางสาวยุพาภรณ์  รักษาคุณ เลขานุการสภาองค์การบรหิารสว่น

ต าบลท่าวังพร้าว     ได้เชญิ นายวิรัช   สุใจจา ประธานสภา อบต. เร่ิมด าเนินการประชุมสมัยสามัญ 

สมัยที่  4/๒๕62  ครัง้ที่  1  ตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ 

 

ระเบียบวาระที่   ๑     เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 

            ไมม่ ี

   

ระเบียบวาระที่    ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวสิามัญ สมัยที่ 1/๒๕62 ครัง้ที ่  2                     

                              วันที ่ 22 กันยายน  ๒๕63  

 

ประธานสภา อบต.     ให้สมาชิกสภาทุกท่านพิจารณารายงานผลการประชุมคร้ังที่แลว้ว่าถูกต้อง   

                               หรือมีส่ิงใดแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 

 

ที่ประชุม  ไมม่ีผู้ใดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

 

ประธานสภา อบต.      ขอมติในที่ประชุม 

 

ที่ประชุม    มีมติรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว ดว้ยคะแนนเสยีง  ๗ เสยีง  

                                งดออกเสียง   ๑   เสยีง 

 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่อง รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร 

                             สว่นต าบลทา่วังพร้าว  ประจ าปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  และรายงาน                    

                               สรุปผลการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

                            องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 



 

            

ประธานสภา อบต.    เชิญนายก อบต. เป็นผู้ชีแ้จงรายละเอียด 

 

        นายก อบต.             ชี้แจงรายละเอียดของโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา อบต.  

                                      ปี พ.ศ. 2561-2565 

                                               ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
               การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการท่ีแตกต่างกันมี
จุดหมาย    ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการท้ังสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตาม
และประเมินผล (Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน 
พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว จึงเป็นการติดตามผลท่ีให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าวังพร้าวหรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีได้ก าหนดไว้
หรือไม่ รวมท้ังงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว
ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรท้ังด้านปริมาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ท้ังในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้
หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะท าให้ทราบถึง
จุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว  สภาพพื้นท่ีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน 
โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นท่ี  สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความ
พึงพอใจของประชาชนต าบล/องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความ
สุขุมรอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ท่ีเป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้
เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องต้ังรับให้มั่น รอโอกาสท่ีจะด าเนินการและต้ังมั่นอย่าง
สุขุมรอบคอบพยายามลดถอยส่ิงท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ 
ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้



เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ 
พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ ส่ิงเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าวังพร้าวโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน 
เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ท่ีต้ังไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการท่ีได้ด าเนินการไปแล้ว
ว่าส่ิงใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตาม
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผล
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นท่ีไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวซึ่งจะ
ช่วยตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
  2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจท่ีได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ 
การยกเลิกโครงการท่ีไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 
  4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ อบต.ท่าวังพร้าว 
  5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ผู้บริหาร
ระดับส านัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวท่ีจะต้องผลักดันให้การด าเนินการตาม
แผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลท่าวังพร้าวหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา  ขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 
  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมท้ังประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  



  (4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
 

  3.1 การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหาร
ท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัง
พร้าวต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพื่อก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาท่ี
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อด าเนินการต่อไป 
  3.2 การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัง
พร้าว ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตาม
ยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการท่ีจะ
ติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนด
ตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น 
จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ท่ีต้องการคืออะไร ต้องการให้
รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือ
สังเกตแล้วน าผลท่ีได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาท่ีเก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3  ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนท่ีได้ก าหนดไว้ ซึ่งส่ิงส าคัญท่ีต้องการในช้ันนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลท่ีมีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้
ครบข้ันต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4  การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามท่ีก าหนดไว้   แต่
ละโครงการตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย   



ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 
  2.5  รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตาม
แบบท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ท้ังนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวในการรายงานผลการติดตาม
โครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการท่ีจะติดตามโดยสรุป
วัตถุประสงค์และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนท่ี 2และส่วนท่ี 3 
 
 
 

  2.6  รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7  การวินิจฉัยส่ังการการน าเสนอเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง แก้ไขท่ีดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวหรือผู้เกี่ยวข้องหรือ
ผู้มีอ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/ส่ังการ เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีได้จากรายงาน
สรุป ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 

4. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวมี
อ านาจหน้าท่ีในการรายงานผลและเสนอความเห็น   ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อใหผู้้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าวังพร้าว  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี 

         ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในต าบล/องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าวังพร้าว ทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
                  5. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
                      เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation 
tools for local development plans) เป็นส่ิงของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมท้ังโดย
การพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้
คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และ
วิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม 
(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัย
สภาพพื้นท่ีท่ัวไป อ านาจหน้าท่ี ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
รวมท้ังเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ  ท่ีได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน า



เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการ
ส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลท่ีเป็นจริงต่อไป  
   5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัง
พร้าวก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าวังพร้าวอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสท่ีผ่าน
มาทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในก าหนดเวลา เพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
  5.1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ท่ีได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  5.1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือท่ีมีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวมาปฏิบัติงาน 
 

  5.1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัด
จากรายการท่ีเป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการท่ีต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  5.1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลท่ีได้รับจริงกับทรัพยากรท่ีถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัง
พร้าวซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นท่ี จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  5.1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลท่ีได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และ
ผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิง
คุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือส่ิงท่ีประชาชนช่ืนชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นท่ี
จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวท้ังในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล 
และอาจรวมถึงอ าเภอสันป่าตอง  และจังหวัดเชียงใหม่ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการ
พัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
   5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัง
พร้าวก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ท่ีส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  



    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  5.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบาย
หรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนท่ีผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) 
สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพื้นท่ี
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าท่ี บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวเป็นข้อมูลท่ีมีอยู่ตาม
ธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 

   5.3 ก าหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัง
พร้าวก าหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
  5.3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและ
วัดผล เพื่อดูระดับการเปล่ียนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการ
วัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็น
ต้น 
  5.3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เด่ียว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์
เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  
โดยท่ัวไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ 
(formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) 
ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูด
สนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   5.3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการ
สังเกต  
   (1)  การสัง เกตแบบมี ส่วนร่วม (Participant observation)  เป็นวิธี การ สังเกตท่ี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน  มี
กิจกรรมร่วมกัน  
   (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง 
(Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วน
ได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 
  5.3.4 การส ารวจ (surveys) ในท่ีนี่หมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็นการรับรู้ 
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวจะมีการบันทึกการ
ส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 



 

  5.3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจน
เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัง
พร้าว 
 
 
6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนท่ีส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 
  6.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  6.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยท่ีท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและ
การด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ท้ัง
ในปัจจุบันและอนาคต 
  6.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  6.4 สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา
ต่าง ๆ ท่ีจะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลท่ีเป็นจริง ท าให้
ได้รับความเช่ือถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  6.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและ
รับผิดชอบโครงการ มีความส านึกต่อหน้าท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6.6 การวินิจฉัย ส่ังการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวสามารถวินิจฉัย ส่ังการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการ
พัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าท่ี นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการ
ต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นได้  
  6.7 ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวแต่ละคน แต่ละ
ส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมาย
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  6.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัง
พร้าว 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2   
การติดตามและประเมินผล 

********************* 
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  1.1ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
    1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวเป็นแผนยุทธศาสตร์ท่ี
ก าหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วน
ต าบล   ท่าวังพร้าวท่ีก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวซึ่ง
แสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์การพัฒนา  จังหวัดเชียงใหม่  แผนยุทธศาสตร์
อ าเภอสันป่าตองและแผนชุมชนต าบลท่าวังพร้าว 
    1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
1. วิสัยทัศน์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว ได้ก าหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่ง

เป็นจุดมุ่งหมายและคาดหวังท่ีจะให้เกิดข้ึนหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ต าบลท่าวังพร้าวเป็นต าบลขนาดเล็กท่ี
มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตตามแบบชาว
ไทยพุทธประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ความคาดหวังในอนาคตต้องเป็นชุมชนท่ีสงบสุข น่าอยู่ 
และมีฐานะความเป็นอยูท่ี่ดี และสนองตามนโยบายของรัฐ จึงได้ก าหนด วิสัยทัศน์ ดังนี้ 

 “พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกด้าน             บูรณาการการศึกษา   
รักษาประเพณีวัฒนธรรม                 ด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” 

2. ยุทธศาสตร์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

1.การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ประชาชนได้รับความสะดวกใน

การคมนาคม การขนส่ง 

ผลิตผลทางการเกษตรและการ

ท่องเที่ยว  พัฒนาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐานอย่างทั่วถึง

และครอบคลุม 

1. พัฒนาระบบการจัดการ

โครงสร้างพืน้ฐาน 
2. พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

ทางการเกษตร 
 

1.พัฒนาและปรับปรุงการ

คมนาคมและขนส่ง เช่น ถนน 

สะพาน ขยายผิวหน้าถนน 

บ ารุงรักษาผิวถนนที่เหมาะสม  

2.พัฒนาและปรับปรุงถนนให้

ได้มาตรฐานมีความปลอดภัยใน

การเดินทาง 

3.ปรับปรุงและปรับปรุง



สาธารณูปโภคที่เกี่ยวกับ

การเกษตรและชลประทาน เช่น 

อ่างเก็บน้ า ฝายชะลอน้ า ฝาย

แม้ว คู คลอง หนอง บึง ระบบ

ชลประทาน โดยมุ่งเน้น

ประโยชน์เพื่อการเกษตร 

2.การพัฒนาเศรษฐกิจและการ

ท่องเที่ยว 
 

มีการส่งเสริมอาชีพประชาชน  

การพัฒนาการท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์ชุมชน  โดยยึดหลัก

ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.  บู รณากา รบ ริ หา รก า ร

จัดการด้านการท่องเที่ยว 

2.  การส่ ง เสริมและพัฒนา

ผลผลิตทางการเกษตรตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง 
3. ส่ งเสริมและพัฒนากลุ่ม

อาชีพเพื่อการกระจายรายได้

อย่างเป็นธรรม 
4. ส่งเสริมพัฒนาองคค์วามรู้

ด้านการเกษตร 

1.ส่งเสริมการใช้ทรัพยากร

ท้องถิ่นโดยใช้แนวคดิปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ผสมผสาน

กับวิถชีีวิตดั้งเดิม 

2.รณรงคแ์ละส่งเสริมเกษตร

อินทรีย์และเกษตรปลอดภัยใน

ชุมชน เพื่อการบรโิภคและ

จ าหน่าย 

3.ส่งเสริมพัฒนาองคค์วามรู้

การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

และมปีระสิทธิภาพในการผลิต

สินค้าเกษตร 

4.จัดฝึกอบรมส่งเสริมการ

พัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนใน

พืน้ที ่

5.พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต

สินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

หัตถกรรม วิสาหกิจชุมชน 

6.ส่งเสริมการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวในชุมชนที่สอดคล้อง

กับวิถชีีวิต ขนบธรรมเนียม

ประเพณี เช่นการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม โดยการมีส่วนร่วม

ของคนในชุมชน 

3.การบรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

คนในพืน้ที่มีจติส านึกในการ

แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมไปถึง

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมและการ

อนุรักษ์ระบบนิเวศ 

1.การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
2 . ก า ร ค ว บ คุ ม  ป้ อ ง กั น 

แก้ปัญหาขยะและมลภาวะ 
 

1.รณรงคป์ระชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนตระหนกัในคุณคา่

ของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

2.จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนนุ

ให้ประชาชน มีความรู้ ความ

เข้าใจที่ถกูต้องในการป้องกัน 

แก้ไขปัญหาและฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

  3.ส่งเสริมการใช้พลังงาน

ทดแทนและการอนุรักษ์

พลังงาน 

3.การปลูกฝังเร่ืองการก าจัด

ขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี 

4.ให้ความรู้ ปลูกจิตส านึกและ



สร้างแรงจูงใจของประชาชน

ด้านการอนุรักษ์พลังงานการใช้

พลังงานทดแทน 

4.การพัฒนาการศกึษา 

สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 

ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ 

โดยเฉพาะกลุ่มเดก็ เยาวชน  

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ได้รับบริการ

และสวัสดิการต่าง ๆ อย่าง

ทั่วถึง รวดเร็วและเป็นธรรมบน

พืน้ฐานของการพึ่งพาตนเอง 

1.ส่งเสริมการศึกษาและการ

เรียนรู้ตลอดชีวติ 

2.การส่งเสริมสุขภาวะที่ดขีอง

คนในชุมชน 

3.การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก 

เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและ

ผู้ด้อยโอกาส 

1.ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับ

คุณภาพมาตรฐานบรกิารทาง

การศึกษาของสถานศึกษาใน

สังกัดเพื่อลดความเหลื่อมล้ า

และสร้างโอกาสทางการศึกษา

ส าหรับประชาชนทกุระดับ  

2.ส่งเสริมสนับสนุนให้

ประชาชนมีความรู้ในการดูแล

สุขภาพของตนเอง รวมถึงการ

จัดกิจกรรมเสริมสร้างความ

เข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ

ของคนในชุมชน 

3.จัดให้มีพืน้ที่ส าหรับออก

ก าลังกาย ส่งเสริมกิจกรรม

กีฬา นันทนาการ 

4.รวมรวมข้อมูลผู้ด้อยโอกาส

ในพืน้ที่ เพื่อก าหนดแนวทางใน

การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 

ผู้สูงอายุ ทั้งในด้านการศึกษา 

การพัฒนาอาชีพ การเข้าถึง

ปัจจัยการยังชีพ การผลิต 

5.ส่งเสริมและพัฒนาการ

รวมกลุ่มอาชีพให้แก่

ผู้ด้อยโอกาสในพืน้ที่ เพื่อให้มี

งานท า มีรายได้ พึ่งพาตนเองได้ 

5.การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบ

สาน ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ประชาชนในพืน้ทีส่ามารถ

อนุรักษ์ ฟื้นฟูและสบืสาน

ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี

และภูมิปัญญาอันเป็น

เอกลักษณ์ของท้องถิ่นของตน

ให้ด ารงอยู่ได้อย่างย่ังยืน 

1.พัฒนาองคค์วามรู้ด้าน

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

2.อนุรักษ์และส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 

1.สร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อการ

สืบคน้ภูมิปัญญา/อัตลักษณ์

ท้องถิ่น เชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ใน

ชุมชน โดยใช้วัด สถานศกึษา 

พิพิธภัณฑ์ หรือสถานที่ที่

เหมาะสมในการจัดการเรียน

การสอนศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นให้เยาวชนและผู้

ที่สนใจ 

2.ส่งเสริมสนับสนุนการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้าง

กลุ่มกิจกรรมการพัฒนาแหล่ง

สร้างสรรคง์านศิลปะ ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

3.ปลูกจิตส านกึการอนุรักษ์



วัฒนธรรมท้องถิ่น 

4.ส่งเสริมและจัดกิจกรรมการ

อนุรักษ์ประเพณี 

6.การป้องกันบรรเทาสาธารณ

ภัยและการรักษาความเป็น

ระเบียบเรียบรอ้ยในชุมชน 

ประชาชนมีความสามัคคีและมี

ความสมานฉันท์ในหมู่คณะ

สามารถป้องกันและรับมอืกับ

สาธารณภัยต่าง ๆ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ สามารถลด

ปัญหายาเสพติดและความไม่

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิ

ในชุมชน 

1.การรักษาความสงบ

เรียบรอ้ยและความปลอดภัยใน

ชุมชน 

2.การป้องกันบรรเทาสาธารณ

ภัย 

3.การป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด อบายมุข 

1.พัฒนาประสิทธิภาพงานการ

ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและ

รักษาความสงบปลอดภัยใน

ชุมชนอย่างพอเพียง  

2.แก้ไขปัญหายาเสพติดใน

พืน้ที่ ก าหนดมาตรการเฝ้าระวัง

ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะ

เกิดขึน้ 

 

7.การบรหิารจัดการบ้านเมือง

ที่ดี 

มีกระบวนการบรหิารจัดการ

ภายใต้หลักธรรมภิบาลและการ

จัดบรกิารสาธารณะแก่

ประชาชนที่มีประสิทธิภาพและ

เกิดผลสัมฤทธิ์ 

1.พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

2.พัฒนาประสิทธิภาพในการ

บรหิารจัดการภายใต้

หลักธรรมภิบาล 

 

1.พัฒนาและปรับปรุง

ระบบงานและการให้บรกิาร

ประชาชน โดยมุ่งเน้น

ผลสัมฤทธิ์และความคุ้มคา่ใน

การปฏบิัติภารกิจ ค านึงถึง

ความต้องการของประชาชน 

2.จัดหาเคร่ืองมือและ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่

เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการให้บรกิารตลอดจน

พัฒนานวัตกรรมการให้บรกิาร 

3.ส่งเสริมและจัดให้มีระบบการ

ควบคุมภายในองคก์รภาครัฐ

ตามที่กฎหมายก าหนดและ

ส่งเสริมให้มีการตรวจสอบจาก

ทุกภาคส่วน 

 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 – 2565 (เฉพาะปี พ.ศ.2563) 
 ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

จ านวนโครงการ จ านวนเงิน จ านวนโครงการ จ านวนเงิน 

1.การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.แผนงานเคหะ
และชุมชน 
2.แ ผ น ง า น
การศึกษา 
 

61 154,845 11 1,795, 

2.การสร้างความ
มั่งคั่งอย่างย่ังยืน

1 . แ ผ น ง า น
บริหารงานท่ัวไป 

20 447,000 7 82,000 



ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

2.แ ผ น ง า น
การเกษตร 
3.แผนงานสร้ า ง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
4 . แ ผ น ง า น
การศึกษา 
 

3.การด ารงความ
เป็นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
และพลังงาน
สะอาด 

1 . แ ผ น ง า น
บริหารงานท่ัวไป 
2.แผนงานเคหะ
และชุมชน 
3 . แ ผ น ง า น
สาธารณสุข 
4 . แ ผ น ง า น
การศึกษา 
 

10 1,030,000 4 520,000 

4.การสร้างสังคม
อยู่เย็นเป็นสุข 
 

1 . แ ผ น ง า น
การศึกษา 
2.แผนงานงบกลาง 
3 . แ ผ น ง า น
สาธารณสุข 
4.แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 
5 . แ ผน ง าน ก า ร
ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 
6.แผนงานเคหะ
และชุมชน 

32 3,212,450 16 5,899,593 

5.กรอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

1.แผนงานศาสนา
วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ
นันทนาการ 12 406,000 11 146,000 

6.การสร้างความ
มั่นคงปลอดภัยและ
ความสงบสุขของ
ประชาชน 

1.แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 
2.แผนง านสร้ า ง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

8 754,000 3 60,000 



3 . แ ผ น ง า น
การศึกษา 

7.การสร้าง
ประสิทธิภาพความ
โปร่งใสเป็น
ประชาธิปไตยและ
เป็นธรรมในการ
ให้บริการ 

1.แผนงานสร้ า ง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
2 .แผน ง านสถิ ติ
และวิชาการ 
3 . แ ผ น ง า น
บริหารงานท่ัวไป 

19 1,845,000 7 587,000 

รวม 162 162,540,177 59 9,090,493 

 
1.3 ผลการด าเนนิงานตามงบประมาณที่ได้รบัและการเบกิจ่ายงบประมาณ          
    ผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 (เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นท่ีไม่ได้ด าเนินการจริง) 

ล าดับท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ จ า น ว น
งบประมาณ 

ห น่ ว ย ง า น ที
รับผิดชอบ 

วั ต ถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. กา รพัฒนา โคร งส ร้ า ง
พื้นฐาน 

โครงการติดต้ัง
จุดกระจายเสียง
ไร้ ส ายภายใน
ต า บ ล ท่ า วั ง
พร้าว 

0.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
ก อ ง ช่ า ง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เ พื่ อ ใ ห้
ประชาชนได้รับ
ข่ า วสารอ ย่า ง
ทั่วถึง 

เพิ่ มจุ ด เค รื่ อ ง
กระจายเสียงไร้
สาย 

2. การสร้างความมั่งคั่งอย่าง
ย่ั ง ยื น ต า ม แ น ว ท า ง
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการพัฒนา
แ ห ล่ ง น้ า เ พื่ อ
การรักษาต้นน้ า
ล าธาร 

0.00 ส า นั ก ป ลั ด 
อบจ. , ส านัก
ปลัดเทศบาล , 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ความรู้แก่
เกษตรกรในการ
บริหารจัดการ
แหล่งน้ าส าหรับ
การเกษตร 

อบรมให้ความรู้
ประชาชนในเขต
พื้นที่ และศึกษา
ดู ง า น พื้ น ที่
ใกล้เคียง 

3. การสร้างความมั่งคั่งอย่าง
ย่ั ง ยื น ต า ม แ น ว ท า ง
เศรษฐกิจพอเพียง 

โค รงกา รปลู ก
พืชผักสวนครัว
ไม่กลัวสารพิษ 

0.00 ส่วนการศึกษา , 
กองการศึกษา , 
ก อ ง ส่ ง เ ส ริ ม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
ก า ร ศึ ก ษ า
ศ า ส น า แ ล ะ
วั ฒ น ธ ร ร ม , 
ส านักการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมการ
ด ารงชี วิตตาม
แ น ว ป รั ช ญ า
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง 

อบรมให้ความรู้
ประชาชนในเขต
พื้นที่ และศึกษา
ดู ง า น พื้ น ที่
ใกล้เคียง 

4. การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็น
สุข 

โครงการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬา
ประชาชน
ประจ าปีอ าเภอ
สันป่าตอง 

0.00 ส่วนการศึกษา , 
กองการศึกษา , 
ก อ ง ส่ ง เ ส ริ ม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
ก า ร ศึ ก ษ า

เพื่อส่งเสริมการ
ออกก าลั งกาย
และสร้างความ
สามัคคี 

เ ย า ว ช น
ประชาชนเข้ า
ร่วมแข่งขันกีฬา
อ า เ ภ อ สั น ป่ า
ตอง 



ศ า ส น า แ ล ะ
วั ฒ น ธ ร ร ม , 
ส านักการศึกษา 

5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
ฟื้ น ฟู สื บ ส า น
ศิ ล ป วั ฒ นธ ร รมจ า รี ต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการจัด
กิจกรรมรดน้ า
ด าหัวผู้สูงอายุ 

0.00 ส่วนการศึกษา , 
กองการศึกษา , 
ก อ ง ส่ ง เ ส ริ ม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
ก า ร ศึ ก ษ า
ศ า ส น า แ ล ะ
วั ฒ น ธ ร ร ม , 
ส านักการศึกษา 

เ พื่ อ สื บ ส า น
ป ร ะ เ พ ณี
วั ฒ น ธ ร ร ม
ท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมรด
น้ า ด า หั ว
ผู้สูงอายุ 

6. 

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
ฟื้นฟูสืบสาน
ศิลปวฒันธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีไทเขิน 

0.00 ส่วนการศึกษา , 
กองการศึกษา , 
ก อ ง ส่ ง เ ส ริ ม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
ก า ร ศึ ก ษ า
ศ า ส น า แ ล ะ
วั ฒ น ธ ร ร ม , 
ส านักการศึกษา 

เ พื่ อ อ นุ รั ก ษ์
ป ร ะ เ พ ณีข อ ง
ชุมชนให้คงอยู่
สืบไป 

อบรมให้ความรู้
แ ก่ เ ย า ว ช น  , 
ศึ กษา ดู ง าน  , 
ร่วมจัดกิจกรรม 

7. 
การสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยและความสงบ
สุขของประชาชน 

โครงการรู้ก่อน
ป้องกันภัยรู้ไว้
ปอ้งกันเหตุ 

0.00 ส า นั ก ป ลั ด 
อบจ. , ส านัก
ปลัดเทศบาล , 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เ พื่ อ เ ฝ้ า ร ะ วั ง
เหตุสาธารณภัย
ท า ใ ห้ เ กิ ด ภั ย
ลดลง 

อบรมให้ความรู้
ประชาชนในเขต
พื้นที่ และศึกษา
ดู ง า น พื้ น ที่
ใกล้เคียง 

8. 
การสร้างประสิทธิภาพ
ความโปร่งใสเป็น
ประชาธิปไตยและเป็น
ธรรมในการให้บริการ 

โครงการจัดท า
แผนชุมชน 

0.00 ส า นั ก ป ลั ด 
อบจ. , ส านัก
ปลัดเทศบาล , 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ผู้บริหาร
ส ม า ชิ ก ฯแ ล ะ
ผู้ น า ชุ ม ช น
เรียนรู้การจัดท า
แผนพัฒนา ไ ด้
อย่างถูกต้อง 

อบรมให้ความรู้
ประชาชนในเขต
พื้นที่ และศึกษา
ดู ง า น พื้ น ที่
ใกล้เคียง 

 
1.4ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ  
    ผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณพ.ศ.
2563 (เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นท่ีได้ด าเนินการจริง) 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. การพัฒนาโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการขยาย
ผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนก
รีต(โอเวอร์เลย์) 
ถนนสายหลัก
ภายในหมู่ที่
บ้านทุ่งหลุก 
หมู่ที่ 4 

303,700.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกมาก
ย่ิงขึ้น 

 ่จ านวน2 ช่วง 
ช่วงที่ 1 กว้าง 
1 ม. ยาว 480 
ม. หนา 0.05 
ม. ช่วงที่ 2 
กว้าง 1 ม. ยาว 
152 ม. หนา 
0.05 ม. หรือมี



พื้นที่ใช้สอยไม่
น้อยกว่า 732 
ตรม. 

2.  ่จ านวน2 ช่วง ช่วงที่ 1 
กว้าง 1 ม. ยาว 480 ม. 
หนา 0.05 ม. ช่วงที่ 2 
กว้าง 1 ม. ยาว 152 ม. 
หนา 0.05 ม. หรือมี
พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 
732 ตรม. 

โครงการ
ก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์
พร้อมต้ังราวกัน
ตก หมู่ที่ 5 
บ้านท่าวังพร้าว 

390,500.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์
ประจ าหมู่บา้น 

ศาลา
เอนกประสงค์
ขนาดกว้าง 7 
ม. ยาว 13 ม. 
สูง 3.5 ม. 

3. 

การพัฒนาโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการเจาะ
บ่อบาดาล หมู่
ที่ 6 บ้านสัน
ควงค า 

40,700.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้มีน้ าสะอาด
ไว้ใช้อุปโภคบริโภค 

บ่อบาดาลความ
ลึกไม่น้อยกว่า 
112 ม. พร้อม
ระบบสูบน้ า
ขนาดความ
กว้างปากบ่อ 4 
น้ิว 

4. 

การพัฒนาโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์ 
หมู่ที่ 6 บ้านสัน
ควงค า 

143,700.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์
ประจ าหมู่บา้น 

ศาลา
เอนกประสงค์
ขนาดกว้าง 5 
ม. ยาว 12 ม. 
สูง 3.5 ม. หรือ
มีพื้นที่ใช้สอยไม่
น้อยกว่า 60 
ตรม. 

5. 

การพัฒนาโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการ
ปรับปรุงศาลา
บริเวณสุสาน
บ้านต้นแหน
น้อย 

238,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการ
ช่าง 
 

เพื่อก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์
ประจ าหมู่บา้น 

เทพื้นคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 196 ตรม.
เปลี่ยนฐานราก
จ านวน 8 ต้น 

6. 

การพัฒนาโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กซอย 18 
หมู่ที่ 7 บ้าน
ต้นแหนน้อย 

39,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อสะดวกในการ
สัญจรไปมาและมี
ความปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 
2.50 ม. ยาว 
29 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่นอ้ย
กว่า 72.5 
ตรม. ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 
0.30 หรือมี
ปริมาณดินไม่
น้อยกว่า 3.48 
ลบ.ม. 

7. การพัฒนาโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน

65,900.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 

เพื่อสะดวกในการ
สัญจรไปมาและมี

ขนาดกว้าง 2.5 
ม. ยาว 48 ม. 



คอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 
18/1 หมู่ที่ 7 
บ้านต้นแหน
น้อย 

กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการ
ช่าง 

ความปลอดภัย หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 120 
ตรม.ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 
0.30 ม.หรือมี
ปริมาณดินไม่
น้อยกว่า 5.76 
ลบ.ม. 

8. 

การพัฒนาโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการจัดซื้อ
พร้อมติดต้ัง
ป้ายซอยภายใน
ต าบลท่าวัง
พร้าว 

162,500.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการ
ช่าง 
 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการบอก
เส้นทางคมนาคม 

ป้ายซอยภายใน
เขตต าบลท่าวัง
พร้าว จ านวน 
65 ป้าย 

9. 

การพัฒนาโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 21 
หมู่ที่ 7 บ้าน
ต้นแหนน้อย 

167,500.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวก 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 3 
ม. ยาว 107 
ม.หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 
321 ตรม. ไหล่
ทางกว้างขา้งละ 
0.30 ม. 

10. 

การพัฒนาโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการเสริม
ผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนก
รีต (โอเวอร์
เลย์) ถนน
ทางเข้าวัดดอน
ชัย หมู่ที่ 7 
บ้านต้นแหน
น้อย 

244,400.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ขนาดกว้าง 
6.70 ม.ยาว 
113 ม.หนา 
0.05 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 757.1 
ตรม. 

11. 
การสร้างความมั่งคั่ง
อย่างย่ังยืนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวชุมชน
เชิงบูรณาการ 

30,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในชุมชน
อย่างย่ังยืน 

อบรมให้ความรู้
ประชาชนใน
เขตพื้นที่ และ
ศึกษาดูงาน
พื้นที่ใกล้เคียง 

12. 
การสร้างความมั่งคั่ง
อย่างย่ังยืนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

อุดหนุน
โครงการ
สนับสนุนงาน
มหกรรมไม้
ดอกไม้ประดับ
จังหวัด

22,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต.
22,000.00 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่อ าเภอสันป่า
ตองได้มีส่วนร่วมใน
การส่งเสริม
สนับสนุน
ขนบธรรมเนียม 

อุดหนุนอ าเภอ
สันป่าตองเพื่อ
ใช้ในงาน
มหกรรมไม้
ดอกไม้ประดับ
จังหวัด



เชียงใหม่ ประเพณีอันดีงาม
ของจังหวัด
เชียงใหม่ 

เชียงใหม่ 

13. 

การสร้างความมั่งคั่ง
อย่างย่ังยืนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ
ส่งเสริม
ศักยภาพการใช้
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสร้าง
รายได้ตามแนว
วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง 

20,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้คน
ในชุมชนมีอาชีพ
และมีรายได้ 

อบรมให้ความรู้
ประชาชนใน
เขตพื้นที่ และ
ศึกษาดูงาน
พื้นที่ใกล้เคียง 

14. 

การสร้างความมั่งคั่ง
อย่างย่ังยืนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

สนับสนุนการ
จัดแสดงสินค้า
และจ าหน่าย
สินค้า OTOP 
ในงานฤดูหนาว
และงาน OTOP 
ของดีเมือง
เชียงใหม่ 

5,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นช่อง
ทางการ
ประชาสัมพันธ์
สินค้าชุมชน ชว่ย
ส่งเสริมการขาย
เพิ่มช่องทาง
การตลาดให้กับ
สินค้า OTOP ของ
ดีอ าเภอสันป่าตอง 

อุดหนุน
งบประมาณใน
การจัดแสดง
สินค้า OTOP 
ในงานกาชาด
และงานฤดู
หนาวจังหวัด
เชียงใหม่ 
 

15. 

การสร้างความมั่งคั่ง
อย่างย่ังยืนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

สนับสนุนการ
จัดแสดงสินค้า
และจ าหน่าย
สินค้า OTOP 
ในงานไม้
ดอกไม้ประดับ
จังหวัด
เชียงใหม่ 

5,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อประชาสัมพันธ์
สินค้าและส่งเสริม
การตลาดสินค้า 
OTOP ของดี
อ าเภอสันป่าตอง 

อุดหนุนการจัด
แสดงสินค้า 
OTOP ในงาน
ไม้ดอกไม้
ประดับจังหวัด
เชียงใหม่ 

16. การด ารงความเป็นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
สะอาด 

โครงการ
ภาชนะรักษ์โลก 

20,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสร้างจิตส านึก
ให้ตระหนักถึง
คุณค่าของ
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

อบรมให้ความรู้
ประชาชนใน
เขตพื้นที่ และ
ศึกษาดูงาน
พื้นที่ใกล้เคียง 

17. การด ารงความเป็นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
สะอาด 

โครงการ
ภาชนะรักษ์โลก 

20,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสร้างจิตส านึก
ให้ตระหนักถึง
คุณค่าของ
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

อบรมให้ความรู้
ประชาชนใน
เขตพื้นที่ และ
ศึกษาดูงาน
พื้นที่ใกล้เคียง 

18. 
การด ารงความเป็นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
สะอาด 

โครงการ
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ชุมชนในการ
รักษา
สิ่งแวดล้อม 

15,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสร้างจิตส านึก
ให้ตระหนักถึง
คุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

อบรมให้ความรู้
ประชาชนใน
เขตพื้นที่ และ
ศึกษาดูงาน
พื้นที่ใกล้เคียง 

19. การด ารงความเป็นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

โครงการจ้าง
เหมาบริการ
จัดเก็บขยะ

470,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 

เพื่อให้การบริหาร
จัดการขยะได้อย่าง
ถูกวิธีและแก้ไข

ก าจัดขยะใน
พื้นที่ หมู่ที่ 4 5 
6 และ 7 ต.ท่า



สะอาด ภายในเขต 
อบต.ท่าวัง
พร้าว 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

ปัญหาขยะในชุมชน วังพร้าว 
 
 

20. 

การสร้างสังคมอยู่เย็น
เป็นสุข 

โครงการอาหาร
เสริม(นม) 

28,743.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อให้เด็กนักเรียน
ได้รับอาหารเสริม
(นม)อย่างเพียงพอ
และเพื่อส่งเสริม
สุขภาพของ
นักเรียน 

เด็กนักเรียน
ได้รับอาหาร
เสริม(นม)ทุก
คน 

21. 

การสร้างสังคมอยู่เย็น
เป็นสุข 

โครงการร้อง
เล่นเต้นเพื่อ
พัฒนาการที่ดี 

4,650.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และทักษะของเด็ก
ให้เหมาะสมกับวัย
และให้เด็กท าได้
เหมาะสมกับวัย
และให้เด็กได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน 

ส่งเสริม
กิจกรรมให้เด็ก
ได้ร่วมเพื่อ
พัฒนาการที่ดี 

22. 

การสร้างสังคมอยู่เย็น
เป็นสุข 

โครงการทัศน
ศึกษาเพื่อ
เสริมสร้าง
ประสบการณ์
เรียนรู้แก่เด็ก
ปฐมวัยของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

20,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อสร้างเสริม
ประสบการณ์
เรียนรู้แก่เด็ก
ปฐมวัยให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างมี
ความสขุ 

อบรมให้ความรู้
ประชาชนใน
เขตพื้นที่ และ
ศึกษาดูงาน
พื้นที่ใกล้เคียง 

 

23. 

การสร้างสังคมอยู่เย็น
เป็นสุข 

ค่าใชจ้่ายในการ
บริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านทุ่งหลุก 
หมู่ที่ 4 

10,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพือ่ให้การ
ด าเนินงานของ 
ศพด.บ้านทุ่งหลุกมี
ประสิทธิภาพ 

บริหารจัดการ
ด าเนินงานของ 
ศพด. 

24. 

การสร้างสังคมอยู่เย็น
เป็นสุข 

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใชจ้่ายในการ
บริหาร
การศึกษา 

117,450.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 

เพื่อการด าเนินงาน
ของศพด. 

เพื่อการ
ด าเนินงานของ 
ศพด.มี
ประสิทธิภาพ 



ส านักการศึกษา 
25. 

การสร้างสังคมอยู่เย็น
เป็นสุข 

โครงการ
จัดสร้างสนาม
เด็กเล่นสร้าง
ปัญญา 

25,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อให้เด็กได้มี
เครื่องเล่น
เหมาะสมกับวัย 

เครื่องเล่นสนาม
จ านวน 2 ชุด 

26. 
การสร้างสังคมอยู่เย็น
เป็นสุข 

โครงการแจก
เบี้ยยังชีพ
(ผู้สูงอายุ) 

4,420,800.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสงเคราะห์
ผู้สูงอายุ 

สงเคราะห์
ผู้สูงอายุ 

27. 
การสร้างสังคมอยู่เย็น
เป็นสุข 

โครงการ
สงเคราะห์
(ผู้ป่วยเอดส์) 

60,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสงเคราะห์
ผู้ป่วยเอดส์ 

เพื่อสงเคราะห์
ผู้ป่วยเอดส์ 

28. 

การสร้างสังคมอยู่เย็น
เป็นสุข 

โครงการ
สงเคราะห์(ผู้
พิการ) 

1,075,200.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสงเคราะห์ผู้
พิการในพื้นที่ 

สงเคราะห์ผู้
พิการ 

29. 
การสร้างสังคมอยู่เย็น
เป็นสุข 

โครงการเรียนรู้
ดูแลสุขภาพ 
กายจิต ดี ด้วย
วิถีธรรมชาติ 

15,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลท่าวังพรา้วมี
สุขภาพที่ดี 

อบรมให้ความรู้
ประชาชนใน
เขตพื้นที่ และ
ศึกษาดูงาน
พื้นที่ใกล้เคียง 

30. 
การสร้างสังคมอยู่เย็น
เป็นสุข 

โครงการสัตว์
ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

15,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อป้องกันการเกิด
โรคในพื้นที่ 

อบรมให้ความรู้
ประชาชนใน
เขตพื้นที่และ
ฉีดวัคซีนให้
สุนัขและแมว 

31. 

การสร้างสังคมอยู่เย็น
เป็นสุข 

อุดหนุนส าหรับ
การด าเนินงาน
ตามแนวทาง
โครงการ
พระราชด าริ
ด้านสาธารณสขุ
ให้แก่
คณะกรรมการ
ประจ าหมู่บา้น 
หมู่ที่ 7 

20,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่ออุดหนุนให้
คณะกรรมการ
หมู่บ้านด าเนินงาน
ตามแนวทาง
โครงการ
พระราชด าร ิ

อุดหนุนให้
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 



32. 

การสร้างสังคมอยู่เย็น
เป็นสุข 

โครงการสูงวัย
อย่างมีคุณค่า
ชราอย่างมี
คุณภาพ 

20,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุภายใน
ชุมชนมีสุขภาพที่ดี 

อบรมให้ความรู้
ประชาชนใน
เขตพื้นที่ และ
ศึกษาดูงาน
พื้นที่ใกล้เคียง 

33. 

การสร้างสังคมอยู่เย็น
เป็นสุข 

โครงการแข่ง
ขุ่นกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

7,750.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 
 

เพื่อส่งเสริมความมี
ระเบียบวินัย
ปลูกฝังการเล่นกีฬา 
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 

จัดแข่งขันกีฬา 
ศพด. 

34. 

การสร้างสังคมอยู่เย็น
เป็นสุข 

โครงการ
แข่งขันกีฬา
เยาวชน
ประชาชน
ต าบลท่าวัง
พร้าวต้านภัยยา
เสพติด 

60,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมการ
ออกก าลังกายและ
สร้างความสามคัค ี

เยาวชนเข้าร่วม
แข่งขันกีฬา 

35. 

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
ฟื้นฟูสืบสาน
ศิลปวฒันธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการธรรม
สัญจร 

20,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
ผู้สูงอายุได้ท า
กิจกรรมทางศาสนา
ร่วมกัน 

ผู้สูงอายุ 

36. 

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
ฟื้นฟูสืบสาน
ศิลปวฒันธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการ
ประเพณีลอย
กระทง 

40,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

จัดงานลอย
กระทงเพื่อสืบ
สานประเพณี
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

37. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
ฟื้นฟูสืบสาน
ศิลปวฒันธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา

โครงการ
เยาวชนร่วมใจ
อนุรักษ์
วัฒนธรรมและ

20,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ

เพื่อให้เยาวชนได้
ร่วมกันอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

อบรมให้ความรู้
แก่เด็กเยาวชน 



ท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

38. 

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
ฟื้นฟูสืบสาน
ศิลปวฒันธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการสืบ
รอยธรรมตาม
รอยเทียน 

10,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่ออนุรักษ์
ประเพณีอันดีงาม
ไว้สืบไป 

ประชาชนเขา้
ร่วมโครงการ 

39. 

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
ฟื้นฟูสืบสาน
ศิลปวฒันธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

อุดหนุน
โครงการสรงน้ า
พระธาตุ 

40,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนและ
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

อุดหนุน
งบประมาณให้
หมู่บ้าน/ชุมชน 

40. 

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
ฟื้นฟูสืบสาน
ศิลปวฒันธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการ
ส่งเสริม 
อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณี
ท้องถิ่นสร้าง
ภูมิคุ้มกันสังคม
ในมิติ
วัฒนธรรม 

5.000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมสืบสาน
เอกลักษณ์ของชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
และส่งเสริมสืบสาน
เอกลักษณ์
วัฒนธรรมของแต่
ละท้องถิ่น 

จัดกิจกรรม
อนุรักษ์
ศิลปะการแสดง 
1 ครั้ง , 
เครือข่าย
วัฒนธรรมจาก 
11 ต าบล 2 
เทศบาล 

41. 

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
ฟื้นฟูสืบสาน
ศิลปวฒันธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

งานสืบสานชาติ
พันธ์ ต านาน
ศิลป์ถิ่นสันปา่
ตอง 

8,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อสืบสานคุณค่า
สาระและ
ความส าคญัของ
วัฒนธรรมใน
รูปแบบและวิธีการ
ต่างๆ ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดความรู้
ความเขา้ใจความ
ซาบซึ้ง 

ส่งเสริมและ
เปลี่ยนเรียนรู้
และเผยแพร่
วัฒนธรรมและ
วิถีชีวิตไทยใน
ชุมชน 

42. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
ฟื้นฟูสืบสาน
ศิลปวฒันธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการ
สนับสนุนการ
จัดงานประเพณี
ท้องถิ่น 

3,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา

เพื่อรักษาประเพณี
วัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีงาม
ให้คงอยู่สืบไป 

อุดหนุนอ าเภอ
สันป่าตองใน
การจัดงาน
ประเพณี
ท้องถิ่น 



ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

43. 
การสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยและความสงบ
สุขของประชาชน 

โครงการล้อม
รักให้ครอบครัว
ล้อมรั้วป้องกัน
ยาเสพติด 

15,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ความรูแ้ก่
ประชาชนเยาวชน
เกี่ยวกับโทษและ
พิษภัยของยาเสพ
ติด 

อบรมให้ความรู้
ประชาชนใน
เขตพื้นที่ และ
ศึกษาดูงาน
พื้นที่ใกล้เคียง 

44. 

การสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยและความสงบ
สุขของประชาชน 

โครงการ
ฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

45,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อพัฒนาระบบ
การป้องกันการ
เตรียมความพร้อม
และการสรา้ง
ภูมิคุ้มกันโดย
พัฒนาภูมิความรู้
และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งระดับ
ชุมชน 

อบรมจิตอาสา
ภัยพิบัติ อบต.
ท่าวังพร้าว 

45. การสร้างประสิทธิภาพ
ความโปร่งใสเป็น
ประชาธิปไตยและเป็น
ธรรมในการให้บริการ 

ค่าใชจ้่ายในการ
เลือกต้ัง 

60,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใช้ในการ
เลือกต้ังสมาชิกและ
นายก อบต.ท่าวัง
พร้าว 

เลือกต้ังนายก
และสมาชิกสภา
ฯ 

46. การสร้างประสิทธิภาพ
ความโปร่งใสเป็น
ประชาธิปไตยและเป็น
โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมใน
องค์กรธรรมในการ
ให้บริการ 

โครงการ
ส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรมใน
องค์กร 

20,000.00 
ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 
 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากรต าบลท่า
วังพร้าว 

อบรมให้ความรู้
ประชาชนใน
เขตพื้นที่ และ
ศึกษาดูงาน
พื้นที่ใกล้เคียง 

47. การสร้างประสิทธิภาพ
ความโปร่งใสเป็น
ประชาธิปไตยและเป็น
ธรรมในการให้บริการ 

โครงการ
ปรับปรุงแผนที่
ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน 

450,000.00 
ส่วนการคลัง, 
กองคลัง, ส านัก
คลัง 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บรายได้ 

ปรับปรุงข้อมูล
โปรแกรมแผนที่
ภาษี 

48. 

การสร้างประสิทธิภาพ
ความโปร่งใสเป็น
ประชาธิปไตยและเป็น
ธรรมในการให้บริการ 

อุดหนุน
โครงการบริหาร
จัดการศูนย์
ปฏิบัติการร่วม
ในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

27,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารและ
ช่วยเหลือ
ประชาชน 

อุดหนุน
งบประมาณให้
ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชน 

49. การสร้างประสิทธิภาพ
ความโปร่งใสเป็น
ประชาธิปไตยและเป็น
ธรรมในการให้บริการ 

โครงการ
ประชาสัมพันธ์
การจัดเก็บภาษี
เพื่อ

20,000.00 
ส่วนการคลัง, 
กองคลัง, ส านัก
คลัง 

เพื่อให้ความรูแ้ละ
ประชาสัมพันธ์
หลักเกณฑ์วิธีการ
จัดเก้บภาษี 

อบรมให้ความรู้
ประชาชนใน
เขตพื้นที่ และ
ศึกษาดูงาน



ประชาสัมพันธ์
หลักเกณฑ์ 
วิธีการจัดเก็บ
ภาษีและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การจัดเก็บ
รายได้ 

พื้นที่ใกล้เคียง 

50. 
การสร้างประสิทธิภาพ
ความโปร่งใสเป็น
ประชาธิปไตยและเป็น
ธรรมในการให้บริการ 

อุดหนุนกิจการ
ส่งเสริมงานรัฐ
พิธีให้แก่ที่ท า
การปกครอง
อ าเภอสันป่า
ตอง 

10,000.00 
ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในงานรัฐพิธี 

อุดหนุนให้ที่ท า
การปกครอง
อ าเภอ 

       

 

1.5ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ควรจะมีการบูรณาการแนวทางการด าเนินงาน (รูปแบบ/ วิธีการ/  ขั้นตอนการด าเนินโครงการ) 
ในระดับพื้นท่ีเพื่อให้พื้นท่ีสามารถด าเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
กลุ่มเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2การสร้างความม่ังคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถด าเนินตามโครงการ ได้ครบทุกหมู่บ้าน โดยขาดปัจจัยส าคัญ 

ได้แก่ ผู้น าชุมชนท่ีเข้มแข็ง การบูรณาการในการท างานและภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การด ารงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
สะอาด 
เพื่อให้การด าเนินโครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนและ

ประชาชนอย่างแท้จริง ต้องมีการสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจ ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4การสร้างสังคมอยู่เย็นเปน็สุข 
(1) ให้อบต. จัดกิจกรรมประเพณีส าคัญให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิม 

 (2) จัดให้มีห้องออกก าลังกาย (ฟิตเนส) และเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง 
(3) บริการรับ-ส่งผู้ป่วยท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้หรือผู้มีรายได้น้อยให้ได้รับการ

รักษาพยาบาลอย่างรวดเร็วปลอดภัย 
(4) ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
(5) แจ้งเตือนเกี่ยวกับโรคติดต่อและโรคระบาดให้ประชาชนทราบและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว 

ยุทธศาสตร์ที่ 5การอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นท่ีอนุรักษ์รักษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิน่ให้คงอยู่ และร่วมกันสืบ
สานประเพณีต่างๆ ท่ีดีงามไว้ เน้นสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละหมู่บ้านไว้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6การสร้างความม่ันคงปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 



(1) การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน 
(2) การเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางจราจรในพื้นท่ี 
(3) การจัดให้มีกล้อง CCTV ในพื้นท่ีให้ครอบคลุมเพื่อป้องกันการเกิดเหตุภายในพื้นท่ี 

ยุทธศาสตร์ที่ 7การสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใสเป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมใน
การให้บริการเน้นการให้บริการประชาชนเป็นส าคัญและโปร่งใสตรวจสอบได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ส่วนที่ 3  
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมนิผล 

1.  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวเป็นดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

๑.  ข้อมูลสภาพทัว่ไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 2๐ ๑7 85.00 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 1๕ 1๕ 100 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖2 95.38 
      ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเก้าเอ็นพียูเก้า 10 10 100 
      ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 10 10 100 
      ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด ๑๐ ๑๐ 100 
      ๓.๔  วิสัยทัศน์ ๕ ๕ 100 
      ๓.๕  กลยุทธ์ 5 ๕ 100 
      3.6   เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 5 5 100 
      3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 5 100 
      3.8  แผนงาน 5 5 100 
      ๓.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 5 100 
      ๓.10ผลผลิต/โครงการ ๕ 3 60 



รวม ๑๐๐ 94 94 
 
 
2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
   2.1 สรุปผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวเป็นดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ ๙ 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ ๙ 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย ๖๐ ๖๐ 
   ๕.๑ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ ๕ 
   ๕.๒ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.3เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การต้ัง 
งบประมาณได้ถูกต้อง  

๕ ๕ 

    5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 5 
   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

5 5 

   5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 5 
   ๕.๗  โครงการมคีวามสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด ๕ ๕ 
   5.8   โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่นคัง่ ย่ังยืนภายใต้หลักประชารัฐ 

๕ ๕ 

   5.9   งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๕ 3 
   ๕.10มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ ๕ 
   ๕.๑๑ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ  5 4 
   ๕.๑2ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ ๕ 

รวม ๑๐๐ ๙4 
1. พบว่าประเด็นโครงการพัฒนา ได้คะแนนสูงสุด 57 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95  ของ 

คะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ 60.63 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากความชัดเจนของช่ือโครงการมีก าหนดวัตถุประสงค์

สอดคล้อง 
กับโครงการเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง  โครงการมี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  โครงการมีความสอดคล้อง
กับ Thailand 4.0 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 โครงการ
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่นค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณตัวช้ีวัด 
(KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 



  2. พบว่าประเด็นงบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ได้คะแนน
ต่ าสุด3 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 60 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ  3.19 ของ
คะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
  เป็นเช่นนั้น/เหตุผลเนื่องจากงบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
มีการเพิ่ม – ลด ไม่คงท่ี ไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ ประกอบกับกลุ่มเป้าหมายมีความสนใจเพิ่มขึ้น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ มีราคาสูงขึ้น 
  3. พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ จากจ านวนโครงการท้ังหมด 59 โครงการ ได้คะแนน  
5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ100 ของคะแนนในความชัดเจนของช่ือโครงการซึ่งเป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์
สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเก้าเอ็นพียูเก้า  และด าเนินการเพื่อให้การ
พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเก้าเอ็นพียูเก้าท่ีก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน   
  4. พบว่าก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการจากจ านวนโครงการท้ังหมด59 โครงการ
ได้คะแนน 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ100 ของคะแนนทีมีมีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงาน
ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
 
๓.  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ในภาพรวม  เป็นการติดตามท่ีใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว ตาม
ยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้ โดยการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นท่ีให้ครอบคลุมประชาชนครบทุก
พื้นท่ีในต าบลท่าวังพร้าว สรุปได้ดังนี้ 

 

 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 

การติดตามประเมินผล ถือเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญอย่างยิ่งของการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 
เนื่องจากการติดตามและจะท าให้ผู้เกี่ยวข้อง ได้ทราบความก้าวหน้าของการด าเนินการตามแผนว่า ได้มีการ
ปฏิบัติตามขั้นตอน และกิจกรรมท่ีได้ก าหนดไว้ในแผนงาน มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เป็นไปอย่างเหมาะสม 
การประเมินผล  ท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค เพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น ดังนั้น 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวจึงให้ความส าคัญในการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้า
ของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ว่า
บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้หรือไม่ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของเทศบาลมากน้อยเพียงใด 
ตลอดจนการน าข้อเสนอแนะท่ีได้รับทราบมาท าการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนต่อไป 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวในภาพรวม  

  ส่วนที่ 1   ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตารางท่ี 1 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ   

เพศ จ านวน ร้อยละ 



ชาย 151 37.66 
หญิง 250 62.34 
รวม 401 100.00 

 จากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 250 คน   
คิดเป็นร้อยละ 62.34 เป็นเพศชาย จ านวน 151  คน  คิดเป็นร้อยละ 37.66  
 
  ตารางท่ี 2 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี 5 1.25 
20-30 ปี 19 4.74 
31-40 ปี 31 7.73 
41-50 ปี 58 14.46 
51-60 ปี 177 44.14 

มากกว่า 60 ปี 111 27.68 
รวม 401 100.00 

 จากตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุในช่วง 41 - 60 ปี            
จ านวน 177 คน  คิดเป็นร้อยละ 44.14  รองลงมาอายุมากกว่า 60ปี  จ านวน 111คน  คิดเป็นร้อยละ  
27.68  และอายุ 41-50 ปี จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.46  ตามล าดับ 

 
  ตารางท่ี 3 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 317 79.05 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 48 11.97 
อนุปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 7 1.75 

ปริญญาตร ี 3 0.75 
สูงกว่าปริญญาตร ี - 0.00 

อื่น ๆ 26 6.48 
รวม 401 100.00 

 จากตารางท่ี 3 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา จ านวน317 คน  คิดเป็นร้อยละ 79.05  รองลงมามีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือ
เทียบเท่า  จ านวน 48 คน  คิดเป็นร้อยละ 11.97 และมีระดับการศึกษาอื่นๆ จ านวน 26 คน  คิดเป็นร้อย
ละ 6.48  ตามล าดับ 
 
  ตารางท่ี 4 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
รับราชการ 1 0.25 



เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 9 2.24 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 59 14.71 

รับจ้าง 123 30.67 
นักเรียน/นักศึกษา 2 0.50 

เกษตรกร 193 48.13 
อื่น ๆ 14 3.50 
รวม 819 100.00 

 จากตารางท่ี 4 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร จ านวน 193 
คน คิดเป็น  ร้อยละ 48.13  รองลงมาคืออาชีพ รับจ้าง จ านวน 123 คน     คิดเป็นร้อยละ 30.67และมี
อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  จ านวน 59  คน คิดเป็นร้อยละ 14.71  ตามล าดับ 
  ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 
  ตารางท่ี 5  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าวังพร้าว 

ความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 59.95 38.83 1.22 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 52.38 46.15 1.47 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 54.33 43.59 2.08 
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 51.16 46.89 1.95 
5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 50.43 47.25 2.32 
6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 51.53 46.64 1.83 
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 
     ในท้องถิ่น 

54.46 43.10 2.44 

8.  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 42.50 45.05 2.44 
9.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 54.70 42.98 2.32 

รวม 53.49 44.50 2.01 
จากตารางท่ี 5 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล

ท่าวังพร้าว ในภาพรวม  อยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 53.49  รองลงมาอยู่
ในระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ 44.50 และน้อยท่ีสุดอยู่ในระดับไม่พอใจ  คิดเป็น
ร้อยละ  2.01 

ประธานสภา อบต.     จากรายละเอียดที่ได้น าเสนอไปน้ัน ที่ประชุมมีผู้ใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงจุดใด

อีกหรอืไม่ 

 

ที่ประชุม ไมม่ ี

 

ประธานสภา             ขอมติที่ประชุม 



 

ที่ประชุม ทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4 พจิารณาเรื่องการโอนงบประมาณประจ าปี  พ.ศ. 2563 

 

ประธานสภาฯ    - ขอเชิญท่านนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล ชีแ้จงรายละเอียดด้วยครับ 

 

นายก อบต.       - ขอขอบคุณครับ  เพ่ือให้ภายในส านักงานมีอากาศที่บรสิุทธแิละช่วงต้นปีใน

ระหว่าง 

                         เดอืน มกราคม ถึงเดอืน มนีาคม  ของทุกปีจะเป็นช่วงเวลาที่มีภาวะของฝุน่ละออง 

                         และลดปรมิาณฝุ่น PM 2.5 ภายในอาคารส านักงานและเพ่ือเป็นการจัดท า 

                         Safetyzone ส าหรับไว้บริการประชาชน แตเ่น่ืองดว้ยทางองค์การบรหิารสว่นต าบล 

                         ท่าวังพร้าว ไมไ่ด้ต้ังงบประมาณในการ 

1. จัดซือ้ครุภัณฑ์ส านักงาน ประเภทนีไ้ว้ จึงมีความจ าเป็นต้องตัง้จ่ายรายการใหม่ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   ข้อ 26 และข้อ 32 

แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

       งานบรหิารทั่วไป 

       งบลงทุน 

                        หมวดค่าครุภัณฑ์ 

       รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ดเครื่องฟอกอากาศ ซึ่งมี 

                                   ประสิทธิภาพท าให้อากาศบริสุทธิและลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 

ภายใน 

                                   ส านักงานและเพื่อจัดท า Safetyzone ส าหรับไว้บรกิารประชาชน  

                                   จ านวน  14 เครื่องๆ ละ 8,400.-  บาท เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น   

                                   117,600.-  บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)  

 

โดยขอโอนงบประมาณจาก 

                   แผนงานบรหิารการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   

  งานกฬีาและนันทนาการ   



                   งบด าเนนิงาน  หมวดค่าใช้สอย 

                   รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ    

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนต าบลท่าวังพร้าวต้านภัยยาเสพติด      

จ านวน  60,000.-  บาท  คงเหลอืงบประมาณหลังโอน    -   บาท 

                    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

   งานกฬีาและนันทนาการ 

                    งบด าเนนิงาน  หมวดค่าใช้สอย 

 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ    

 โครงการสง่นักกฬีาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประชาชนประจ าอ าเภอสันป่าตอง     

จ านวน  40,000.-  บาท  คงเหลอืงบประมาณหลังโอน    -   บาท 

                    แผนงานสาธารณสุข 

   งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   

                    งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน 

 ประเภท เงินเดือนพนักงาน  

 รายการ  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดอืนให้แก่พนักงานสว่นต าบล จ านวน  1  อัตรา  

             ต าแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัตงิาน/ช านาญงาน ต้ังไว้ 

             จ านวน 307,620.- บาท  งบประมาณโครงเหลอืหลังโอน จ านวน  

             168,794.- บาท โดยขอโอนครัง้นี ้จ านวน  17,600.-  บาท  

             คงเหลอืงบประมาณหลังโอน 151,194.-  บาท 

2. จัดซือ้ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร ซึ่งการใช้โทรศัพท์ดังกล่าวนอกจากจะใช้งานในระบบ

โทรศัพท์แล้วยังต้องสามารถใช้งานในระบบอินเตอร์เน็ตและการสื่อสรในระบบ

ออนไลน์ไดเ้ป็นอยา่งด ี เช่นการถ่ายภาพน่ิง การถ่ายวีดโีอ การสง่ข้อความ 

SMS –MMS การใช้งานในระบบอินเตอร์เน็ต อาทิเฟซบุ๊ค ไลน์ อีเมล เป็นต้น 

ทั้งน้ีเพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร กิจกรรม โครงการ 

การช้ีแจงเร่ืองรอ้งเรียน การรายงานผลการด าเนนิงานของหน่วยงานให้

ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาได้รับทราบผ่านเครื่องโทรศัพท์แบบมือถอื เพ่ือให้

การท างานเป็นไปดว้ยความรวดเร็วและเต็มประสทิธิภาพ จึงมีความจ าเป็นต้อง



ต้ังจา่ยรายการใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ข้อ 26 และข้อ 32 

แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

       งานบรหิารทั่วไป 

       งบลงทุน 

                        หมวดค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 

              รายการ    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดซือ้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถอื          

                            จ านวน  3  เครื่อง ๆ ละ 4,000.- บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น  

                            12,000.-  บาท  

โดยขอโอนงบประมาณจาก 

              แผนงานสาธารณสุข 

              งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   

              งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน 

              ประเภท เงินเดือนพนักงาน  

              รายการ  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดอืนให้แก่พนักงานสว่นต าบล จ านวน  1  อัตรา  

       ต าแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัตงิาน/ช านาญงาน ต้ังไว้ 

       จ านวน 307,620.- บาท  งบประมาณโครงเหลอืหลังโอน จ านวน  

       168,794.- บาท โดยขอโอนครัง้นี ้จ านวน  12,000.-  บาท  

       คงเหลอืงบประมาณหลังโอน 139,194.-  บาท 

 

3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ

ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า ซึ่งมีสิทธิ เบิกเงิน 

ช่วยเหลอืการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ ต้ังไว้ 10,000.- บาท ซึ่งไม่เพียงพอ

ต่อค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน จึงมีความจ าเป็นขอโอนงบประมาณเพ่ิมเติม โดยขอ

โอนเพ่ิม จ านวน 40,000.-  บาท   งบประมาณคงเหลอืหลังโอน 50,000.-  

บาท 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  

งานบริหารงานทั่วไป  



งบด าเนนิงาน  

หมวดค่าตอบแทน   

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษา

บุตรของผู้บรหิารท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า ซึ่งมีสิทธิเบิกเงิน 

ช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ งบประมาณคงเหลือหลังโอน 

50,000.-  บาท 

โดยขอโอนงบประมาณจาก 

              แผนงานสาธารณสุข 

              งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   

              งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน 

              ประเภท เงินเดือนพนักงาน  

              รายการ  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดอืนให้แก่พนักงานสว่นต าบล จ านวน  1  อัตรา  

       ต าแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัตงิาน/ช านาญงาน ต้ังไว้ 

       จ านวน 307,620.- บาท  งบประมาณโครงเหลอืหลังโอน จ านวน  

       139,194.- บาท โดยขอโอนครัง้นี ้จ านวน  40,000.-  บาท  

       คงเหลอืงบประมาณหลังโอน 99,194.-  บาท 

       จงึขอให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว  ได้พจิารณา 

       อนุมัติโอนงบประมาณดังกล่าวด้วยครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ -   ตามที่นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลไดแ้จ้งรายละเอียดมาน้ัน  สมาชิก    

                                  ท่านใด  มีขอ้ซักถามหรือไม ่ หากไม่ม ี ผมขอทราบมตใินที่ประชุม ดว้ย

ครับ   

                                   สมาชิกทา่นใดเห็นควรอนุมัติในโอนงบประมาณตามรายการที่ท่านนายกได้                  

                                  แจ้งมา  ขอให้ยกมอืขึน้ครับ 

 

ประชุม    -  มีมติอนุมัติ    7  เสยีง    งดออกเสียง  1  เสยีง 

 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอ่ืนๆ  

 



ประธานสภาฯ  -  ขอเชิญท่านนายกครับ 

 

นายก    -  ไมม่ี 

                                 

ที่ประชุม    -  รับทราบ 

 

ประธานสภาฯ  -   ขอปิดประชุมครับ 

 

   (ลงช่ือ)                                   ผู้จดบันทึกรายการงานประชุม 

         (นางสาวยุพาภรณ์  รักษาคุณ) 

                                เลขานุการสภาองค์การบรหิารสว่นต าบล 

 

คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครัง้ที ่1 วันที่  22 ธันวาคม 2563 

1 นายนิเวช   กันธิยะ คณะกรรมการ  

2 นายณัฐวุฒ ิตากันทา คณะกรรมการ  

3. นายสุภาพ  จันทร์ทา คณะกรรมการ  

 

(ลงช่ือ)                           ผู้รับรองรายงานการประชุม 

                                               (นายวิรัช      สุใจจา) 

    ประธานสภาองค์การบรหิารสว่นต าบล 
 

 


