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ส่วนท่ี 1   
บทน า 

********************* 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการท่ีแตกต่างกันมีจุดหมาย    ไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการท้ังสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตาม
แผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว จึงเป็นการติดตามผลท่ีให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าวังพร้าวหรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
รวมท้ังงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวตรวจสอบ
ดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรท้ังด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาท่ีก าหนด
ไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ท้ังในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบ
และก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าวังพร้าวผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล        
ท่าวังพร้าว  สภาพพื้นท่ีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพพื้นท่ี  สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบล/
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุม
รอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ท่ีเป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ 
และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องต้ังรับให้มั่น รอโอกาสท่ีจะด าเนินการและต้ังมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยส่ิงท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น
ต้ังรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าวังพร้าวให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ 
ส่ิงเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวโดยการติดตามและประเมินผลซึ่ง
ส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ท่ีต้ังไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการท่ีได้ด าเนินการไปแล้วว่าส่ิง
ใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจท่ีได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  การ
ยกเลิกโครงการท่ีไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 
  4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ อบต.ท่าวังพร้าว           
  5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ผู้บริหารระดับ
ส านัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวท่ีจะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการ
ต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ประชาชนในต าบลท่าวังพร้าวหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวั ดร้อยละความส 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 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้  
  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วั นรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  
  (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 และผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จ านวน 2 คน  
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว
ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพื่อก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดย
การก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาท่ีก าหนด 
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อด าเนินการต่อไป 
  3.2 การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 
ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการท่ีจะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวช้ีวัด : KPI) ถ้า
ก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล 
การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ท่ีต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี
ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลท่ีได้มา
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  ข้อ 
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล 
เวลาท่ีเก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3  ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนท่ีได้ก าหนดไว้ ซึ่งส่ิงส าคัญท่ีต้องการในช้ันนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไว้ดีและได้ข้อมูลท่ีมีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามท่ี
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4  การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามท่ีก าหนดไว้   แต่ละ
โครงการตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย   ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 
  2.5  รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบท่ี
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ท้ังนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้
ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการท่ีจะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ท่ี
คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนท่ี 2  และส่วนท่ี 3  
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  2.6  รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อใหผู้้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าวังพร้าวโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี
  2.7  การวินิจฉัยส่ังการ การน าเสนอเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง แก้ไขท่ีดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/ส่ังการ เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีได้จากรายงานสรุป ซึ่ง
อาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 

4. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวมีอ านาจ
หน้าท่ีในการรายงานผลและเสนอความเห็น   ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น 
เพื่อใหผู้้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว  โดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี  
 

ขัน้ตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในต าบล/องค์การบริหารส่วน ต าบล        
ท่าวังพร้าว ทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

 
 
 
 
 
 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ

พัฒนาของ 

อปท. 

ภายในเดือนธันวาคม 

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 
สภาท้องถิ่น รายงาน เสนอ 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

 

เสนอ เสนอ 

เสนอ 
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5. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นส่ิงของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมท้ังโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อ ใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการ
สร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นท่ีท่ัวไป อ านาจหน้าท่ี 
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ  ท่ี
ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลท่ีเป็น
จริงต่อไป  
   5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าวังพร้าวอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสท่ีผ่านมาทุก
ครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหาร
ท้องถิ่นภายในก าหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ภายในระยะเวลา
ท่ีก 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 าเครื่องมือท่ีมีอยู่จริง
ในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวมาปฏิบัติงาน 
 

  5.1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการท่ีเป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการท่ีต่อเนื่องจากปีงบประมาณท่ี
ผ่านมา 
  5.1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลท่ีได้รับจริงกับทรัพยากรท่ีถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวซึ่งสามารถ
วัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นท่ี จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  5.1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลท่ีได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือส่ิงท่ีประชาชนช่ืนชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
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  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นท่ีจะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวท้ังในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจ
รวมถึงอ าเภอสันป่าตอง  และจังหวัดเชียงใหมด้่วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่น
แบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
   5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ท่ีส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  5.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนท่ีผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพื้นท่ีจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าท่ี บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวเป็นข้อมูลท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม 
ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 

   5.3 ก าหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว
ก าหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพื่อดูระดับการเปล่ียนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น 
  5.3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เด่ียว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยท่ัวไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal 
interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   5.3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าวังพร้าวมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต  
   (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน  มีกิจกรรมร่วมกัน  
   (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง 
(Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย
ในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว  
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  5.3.4 การส ารวจ (surveys) ในท่ีนี่หมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็นการรับรู้ ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว จะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการ
ส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 

 

  5.3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 
 
6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชน ท่ีส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อ
ได้ ดังนี้ 
  6.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  6.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยท่ีท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ท้ังในปัจจุบัน
และอนาคต 
  6.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  6.4 สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ท่ีจะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลท่ีเป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เช่ือถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  6.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา 
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6.6 การวินิจฉัย ส่ังการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวสามารถวินิจฉัย ส่ังการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าท่ี นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับ
การปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นได้  
  6.7 ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวแต่ละคน แต่ละส านัก/
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  6.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 
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ส่วนที่ 2   
การติดตามและประเมินผล 

********************* 
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
  1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
    1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวเป็นแผนยุทธศาสตร์ท่ี
ก าหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบล   
ท่าวังพร้าวท่ีก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  จังหวัดเชียงใหม่  แผนยุทธศาสตร์อ าเภอสันป่าตอง และ
แผนชุมชนต าบลท่าวังพร้าว 
    1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวมีรายละเอียด ดังนี้ 

  
 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว ได้ก าหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็น

จุดมุ่งหมายและคาดหวังท่ีจะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ต าบลท่าวังพร้าวเป็นต าบลขนาดเล็กท่ีมี
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตตามแบบชาวไทย
พุทธประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ความคาดหวังในอนาคตต้องเป็นชุมชนท่ีสงบสุข น่าอยู่ และมีฐานะ
ความเป็นอยู่ท่ีดี และสนองตามนโยบายของรัฐ จึงได้ก าหนด วิสัยทัศน์ ดังนี้ 

                               “พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกด้าน             บูรณาการการศึกษา   
        รักษาประเพณีวัฒนธรรม                 ด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” 

 
         

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 

1.การพัฒนา

โครงสร้างพืน้ฐาน 

ประชาชนได้รับความสะดวกใน

การคมนาคม การขนส่ง 

ผลิตผลทางการเกษตรและ

การท่องเที่ยว  พัฒนาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐานอย่างทั่วถึง

และครอบคลุม 

1. พัฒนาระบบการจัดการ

โครงสร้างพืน้ฐาน 

2. พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

ทางการเกษตร 

 

1.พัฒนาและปรับปรุงการคมนาคมและขนส่ง เช่น 

ถนน สะพาน ขยายผิวหน้าถนน บ ารุงรักษาผิวถนนที่

เหมาะสม  

2.พัฒนาและปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐานมีความ

ปลอดภัยในการเดินทาง 

3.ปรับปรุงและปรับปรุงสาธารณูปโภคที่เกี่ยวกับ

การเกษตรและชลประทาน เช่น อ่างเก็บน้ า ฝาย

ชะลอน้ า ฝายแม้ว คู คลอง หนอง บึง ระบบ

ชลประทาน โดยมุ่งเน้นประโยชน์เพื่อการเกษตร 

2.การพัฒนา

เศรษฐกิจและการ

ท่องเที่ยว 

 

มีการส่งเสริมอาชีพประชาชน  

การพัฒนาการท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์ชุมชน  โดยยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.  บู รณาการบ ริหารการ

จัดการด้านการท่องเที่ยว 

2. การส่งเสริมและพัฒนา

ผลผลิตทางการเกษตรตาม

แนวเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม

อาชีพเพื่อการกระจายรายได้

1.ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นโดยใช้แนวคดิ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผสมผสานกับวิถชีีวิต

ดั้งเดิม 

2.รณรงคแ์ละส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และเกษตร

ปลอดภัยในชุมชน เพื่อการบรโิภคและจ าหน่าย 

3.ส่งเสริมพัฒนาองคค์วามรู้การใช้เทคโนโลยีที่

เหมาะสมและมปีระสิทธิภาพในการผลิตสินค้า

1.วิสัยทัศน์(Vision) 
 

2.ยุทธศาสตร์ 
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อย่างเป็นธรรม 

4. ส่งเสริมพัฒนาองคค์วามรู้

ด้านการเกษตร 

เกษตร 

4.จัดฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้แก่

ประชาชนในพืน้ที ่

5.พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์

ชุมชน หัตถกรรม วิสาหกิจชุมชน 

6.ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนที่

สอดคล้องกับวิถชีีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยการมีส่วนร่วมของ

คนในชุมชน 

3.การบรหิารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

คนในพืน้ที่มีจติส านึกในการ

แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมไป

ถึงการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์

ระบบนิเวศ 

1.การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

2 . ก า ร ค ว บ คุ ม  ป้ อ ง กั น 

แก้ปัญหาขยะและมลภาวะ 

 

1.รณรงคป์ระชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนกัใน

คุณคา่ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนนุให้ประชาชน มี

ความรู้ ความเข้าใจที่ถกูต้องในการป้องกัน แก้ไข

ปัญหาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  3.ส่งเสริมการใช้พลังงาน

ทดแทนและการอนุรักษ์

พลังงาน 

3.การปลูกฝังเร่ืองการก าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี 

4.ให้ความรู้ ปลูกจิตส านึกและสร้างแรงจูงใจของ

ประชาชนด้านการอนุรักษ์พลังงานการใช้พลังงาน

ทดแทน 

4.การพัฒนา

การศึกษา 

สาธารณสุขและ

คุณภาพชีวิต 

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.ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐาน

บรกิารทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเพื่อ

ลดความเหลื่อมล้ าและสร้างโอกาสทางการศกึษา

ส าหรับประชาชนทกุระดับ  

2.ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ในการดูแล

สุขภาพของตนเอง รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจของคนในชุมชน 

3.จัดให้มีพืน้ที่ส าหรับออกก าลังกาย ส่งเสริม

กิจกรรมกีฬา นันทนาการ 

4.รวมรวมข้อมูลผู้ด้อยโอกาสในพืน้ที่ เพื่อก าหนด

แนวทางในการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ทั้ง

ในด้านการศกึษา การพัฒนาอาชพี การเข้าถึงปัจจัย

การยังชีพ การผลิต 

5.ส่งเสริมและพัฒนาการรวมกลุ่มอาชีพให้แก่

ผู้ด้อยโอกาสในพืน้ที่ เพื่อให้มีงานท า มีรายได้ พึ่งพา

ตนเองได้ 

5.การอนุรักษ์ ฟื้นฟู

และสืบสาน 

ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

ประชาชนในพืน้ทีส่ามารถ

อนุรักษ์ ฟื้นฟูและสบืสาน

ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี

และภูมิปัญญาอันเป็น

เอกลักษณ์ของท้องถิ่นของตน

ให้ด ารงอยู่ได้อย่างย่ังยืน 

1.พัฒนาองคค์วามรู้ด้าน

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

2.อนุรักษ์และส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 

1.สร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อการสืบคน้ภูมิปัญญา/อัต

ลักษณ์ท้องถิ่น เชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ในชุมชน โดยใช้

วัด สถานศึกษา พพิิธภัณฑ์ หรือสถานที่ที่เหมาะสม

ในการจัดการเรียนการสอนศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นให้เยาวชนและผู้ที่สนใจ 

2.ส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้าง

กลุ่มกิจกรรมการพัฒนาแหล่งสร้างสรรคง์านศิลปะ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.ปลูกจิตส านกึการอนุรักษว์ัฒนธรรมท้องถิ่น 

4.ส่งเสริมและจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ประเพณี 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 

6.การป้องกันบรรเทา

สาธารณภัยและการ

รักษาความเป็น

ระเบียบเรียบรอ้ยใน

ชุมชน 

ประชาชนมีความสามัคคีและมี

ความสมานฉันท์ในหมู่คณะ

สามารถป้องกันและรับมอืกับ

สาธารณภัยต่าง ๆ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ สามารถลด

ปัญหายาเสพติดและความไม่

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิ

ในชุมชน 

1.การรักษาความสงบ

เรียบรอ้ยและความปลอดภัย

ในชุมชน 

2.การป้องกันบรรเทาสาธารณ

ภัย 

3.การป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด อบายมุข 

1.พัฒนาประสิทธิภาพงานการป้องกันบรรเทาสา

ธารณภัยและรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชนอย่าง

พอเพียง  

2.แก้ไขปัญหายาเสพติดในพืน้ที่ ก าหนดมาตรการ

เฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกดิขึน้ 

 

7.การบรหิารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี 

มีกระบวนการบรหิารจัดการ

ภายใต้หลักธรรมภิบาลและ

การจัดบรกิารสาธารณะแก่

ประชาชนที่มีประสิทธิภาพและ

เกิดผลสัมฤทธิ์ 

1.พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

2.พัฒนาประสิทธิภาพในการ

บรหิารจัดการภายใต้

หลักธรรมภิบาล 

 

1.พัฒนาและปรับปรุงระบบงานและการให้บรกิาร

ประชาชน โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และความคุ้มคา่ใน

การปฏบิัติภารกิจ ค านึงถึงความต้องการของ

ประชาชน 

2.จัดหาเคร่ืองมือและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่

เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บรกิาร

ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมการให้บรกิาร 

3.ส่งเสริมและจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน

องคก์รภาครัฐตามที่กฎหมายก าหนดและส่งเสริมให้

มีการตรวจสอบจากทกุภาคส่วน 
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1.2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 – 2565 (เฉพาะปี พ.ศ.2564) 
 ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวนเงิน 
จ านวน 
โครงการ 

จ านวนเงิน 

1.การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.แผนงานเคหะและชุมชน 
2.แผนงานการศึกษา 
 

66 155,771,200 6 1,834,680 

2.การสร้างความ
มั่งคั่งอย่างย่ังยืน
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 
2.แผนงานการเกษตร 
3.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
4.แผนงานการศึกษา 
 

18 390,000 5 65,000 

3.การด ารงความ
เป็นฐาน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
และพลังงาน
สะอาด 

1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 
2.แผนงานเคหะและชุมชน 
3.แผนงานสาธารณสุข 
4.แผนงานการศึกษา 

10 1,010,000 5 475,000 

4.การสร้างสังคม
อยู่เย็นเป็นสุข 
 

1.แผนงานการศึกษา 
2.แผนงานงบกลาง 
3.แผนงานสาธารณสุข 
4.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
5.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 
6.แผนงานเคหะและชุมชน 

35 3,272,450 21 5,943,793 

5.กรอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

1.แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

12 406,000 10 236,000 

6.การสร้างความ
มั่นคงปลอดภัย
และความสงบสุข
ของประชาชน 

1.แผนงานรักษาความสงบภายใน 
2.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
3.แผนงานการศึกษา 

10 748,000 3 45,000 

7.การสร้าง
ประสิทธิภาพ
ความโปร่งใสเป็น
ประชาธิปไตย
และเป็นธรรมใน
การให้บริการ 

1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
2.แผนงานสถิติและวิชาการ 
3.แผนงานบริหารงานทั่วไป 

23 1,930,000 9 214,000 

รวม 174 163,563,650 59 8,813,473 
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1.3  รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ท่าวังพร้าว มีดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ โครงการ  

จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค ์

ผลผลิต 

1.  
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างซุ้มประตูหมู่บ้าน 
บ้านทุ่งหลุก หมู่ท่ี 4 

386,700.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อใช้บอกเส้นทางการคมนาคมภายใน
หมู่บ้าน 

กว้าง 2 ม. ยาว 8 ม. สูง 5.5 ม. 

2.  
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างวางท่อเหล่ียม
คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณล า
เหมืองคลองเรือ หมู่ท่ี 5 บ้านท่า
วังพร้าว 

418,800.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อป้องกันปัญหาน้ าท่วม ขนาดกว้าง 1.5 ม. ยาว 1.5 ม. ยาว 20 ม. 

3.  
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 4 บ้านสันควงค า 
หมู่ท่ี  6 

458,700.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อสะดวกในการสัญจรไปมา 

กว้าง 4 ม. ยาว 215 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 860 ตรม. ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.30 ม. หรือมีปริมาณดินไม่
น้อยกว่า 25.80 ลบ.ม. 

4.  
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กปากล้ินรางชั้น 3 พร้อม
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านต้นแหนน้อย หมู่ท่ี 7 

300,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกยิ่งขึ้น 

วางท่อปากล้ินรางชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 1 ม. จ านวน 12 ท่อน พร้อม
ปรับปรุงถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 
60 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 300 ตรม. 

5.  
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณท่ีสาธารณะหน้าวัดดอนชัย 
หมู่ท่ี 7 บ้านต้นแหนน้อย 

181,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ีไว้ส าหรับไว้
ส าหรับประชาชนได้ท ากิจกรรมร่วมกัน 

ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ขนาดกว้าง 11 
ม. ยาว 33-40 ม. หนา 0.12 ม. หรือมี
พื้นท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า 384.74 ตรม. 

6.  
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการจัดซ้ือท่ีดินเพ่ือก่อสร้าง
ประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 บ้านต้น
แหนน้อย 

89,480.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้มีสถานท่ีส าหรับก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้านให้มีน้ าสะอาดไว้อุปโภค
บริโภค 

จัดซ้ือท่ีดินส าหรับก่อสร้างประปาหมู่บ้าน 

7.  
การสร้างความมั่งคั่งอย่าง
ยั่งยืนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

อุดหนุนโครงการสนับสนุนงาน
มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัด
เชียงใหม ่

22,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอสันป่า
ตองได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริม
สนับสนุนขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดี
งามของจังหวัดเชียงใหม่ 

อุดหนุนอ าเภอสันป่าตองเพื่อใช้ในงาน
มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ 

8.  
การสร้างความมั่งคั่งอย่าง
ยั่งยืนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการ
รักษาต้นน้ าล าธาร 

30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรในการบริหาร
จัดการแหล่งน้ าส าหรับการเกษตร 

อบรมให้ความรู้ประชาชนในเขตพื้นท่ี และ
ศึกษาดูงานพื้นท่ีใกล้เคียง 

9.  
การสร้างความมั่งคั่งอย่าง
ยั่งยืนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

สนับสนุนการจัดแสดงสินค้าและ
จ าหน่ายสินค้า OTOP ในงานฤดู
หนาวและงาน OTOP ของดีเมือง
เชียงใหม ่

5,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์
สินค้าชุมชน ช่วยส่งเสริมการขายเพิ่ม
ช่องทางการตลาดให้กับสินค้า OTOP 
ของดีอ าเภอสันป่าตอง 

อุดหนุนงบประมาณในการจัดแสดงสินค้า 
OTOP ในงานกาชาดและงานฤดูหนาว
จังหวัดเชียงใหม่ 

10.  
การสร้างความมั่งคั่งอย่าง
ยั่งยืนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

สนับสนุนการจัดแสดงสินค้าและ
จ าหน่ายสินค้า OTOP ในงานไม้
ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ 

5,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและส่งเสริม
การตลาดสินค้า OTOP ของดีอ าเภอสัน
ป่าตอง 

อุดหนุนการจัดแสดงสินค้า OTOP ในงานไม้
ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ 

11.  
การสร้างความมั่งคั่งอย่าง
ยั่งยืนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 3,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนรู้เก่ียวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จัดอบรมให้ความรู้ท ากิจกรรม 

12.  

การด ารงความเป็นฐาน
ทรัพยากรธรรมชา่ติและ
ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน
สะอาด 

โครงการครัวเรือนสะอาดชุมชน
ปลอดขยะ 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสร้างจิตส านึกให้คนในชุมชน
ตระหนักและเห็นถึงประโยชน์ของการ
ก าจัดขยะท่ีถูกวิธี 

อบรมให้ความรู้ประชาชนในเขตพื้นท่ี และ
ศึกษาดูงานพื้นท่ีใกล้เคียง 

13.  

การด ารงความเป็นฐาน
ทรัพยากรธรรมชา่ติและ
ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน
สะอาด 

โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
พลังงานทดแทนเพ่ือลดปัญหาโลก
ร้อน 

15,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้มีทางเลือกในการใช้พลังงานและ
เพื่อลดภาวะโลกร้อน 

อบต.สามารถจัดหาพลังงานทดแทนมาใช้
เพื่่อลดภาวะโลกร้อน 

14.  

การด ารงความเป็นฐาน
ทรัพยากรธรรมชา่ติและ
ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน
สะอาด 

โครงการจ้างเหมาบริการจัดเก็บ
ขยะภายในเขต อบต.ท่าวังพร้าว 

420,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้การบริหารจัดการขยะได้อย่างถูก
วิธีและแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน 

ก าจัดขยะในพื้นท่ี หมู่ท่ี 4 5 6 และ 7 ต.
ท่าวังพร้าว 

15.  

การด ารงความเป็นฐาน
ทรัพยากรธรรมชา่ติและ
ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน
สะอาด 

โครงการรักษ์โลก รักษ์ส่ิงแวดล้อม 15,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสร้างจิตส านึกให้ตระหนักถึงคุณค่า
ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

อบรมใหค้วามรู้ประชาชนในเขตพื้นท่ี และ
ศึกษาดูงานพื้นท่ีใกล้เคียง 

16.  

การด ารงความเป็นฐาน
ทรัพยากรธรรมชา่ติและ
ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน
สะอาด 

โครงการหนูน้อยตาวิเศษ 5,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อสร้างจิตส านึกให้ตระหนักถึงคุณค่า
ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

อบรมให้ความรู้ประชาชนในเขตพื้นท่ี และ
ศึกษาดูงานพื้นท่ีใกล้เคียง 
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17.  
การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็น
สุข 

โครงการอาหารเสริม(นม) 28,743.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริม
(นม)อย่างเพียงพอและเพื่อส่งเสริม
สุขภาพของนักเรียน 

เด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริม(นม)ทุกคน 

18.  
การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็น
สุข 

โครงการร้องเล่นเต้นเพ่ือ
พัฒนาการท่ีดี 

10,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ทักษะของเด็กให้เหมาะสมกับวัยและให้
เด็กท าได้เหมาะสมกับวัยและให้เด็กได้
ท ากิจกรรมร่วมกัน 

ส่งเสริมกิจกรรมให้เด็กได้ร่วมเพื่อพัฒนาการ
ท่ีดี 

19.  
การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็น
สุข 

โครงการทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
ประสบการณ์เรียนรู้แก่เด็กปฐมวัย
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

20,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้แก่
เด็กปฐมวัยให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี
ความสุข 

อบรมให้ความรู้ประชาชนในเขตพื้นท่ี และ
ศึกษาดูงานพื้นท่ีใกล้เคียง 

20.  
การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็น
สุข 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านท่่งหลุก หมู่ท่ี 4 

10,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้การด าเนินงานของ ศพด.บ้านท่่ง
หลุกมีประสิทธิภาพ 

บริหารจัดการด าเนินงานของ ศพด. 

21.  
การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็น
สุข 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารการศึกษา 

117,450.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อการด าเนินงานของศพด. เพื่อการด าเนินงานของ ศพด.มีประสิทธิภาพ 

22.  
การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็น
สุข 

โครงการแจกเบ้ียยังชีพ(ผู้สูงอายุ) 4,466,400.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสงเคราะห์ผู้สูงอายุ สงเคราะห์ผู้สูงอายุ 

23.  
การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็น
สุข 

โครงการสงเคราะห์(ผู้ป่วยเอดส์) 42,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 

24.  
การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็น
สุข 

โครงการสงเคราะห์(ผู้พิการ) 979,200.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสงเคราะห์ผู้พิการในพื้นท่ี สงเคราะห์ผู้พิการ 

25.  
การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็น
สุข 

โครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพในชุมชน 

15,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนรู้จักวิธีการป้องกัน
โรคติดต่อ 

อบรมให้ความรู้ประชาชนในเขตพื้นท่ี และ
ศึกษาดูงานพื้นท่ีใกล้เคียง 

26.  
การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็น
สุข 

โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันการเกิดโรคในพื้นท่ี 
อบรมให้ความรู้ประชาชนในเขตพื้นท่ีและฉีด
วัคซีนให้สุนัขและแมว 

27.  
การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็น
สุข 

อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการ
ประจ าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่ออุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริ 

อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน 

28.  
การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็น
สุข 

อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการ
ประจ าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านในเขต อบต.ท่า
วังพร้าจัดท าโครงการเพื่อสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาลตามโครงการ
อุดหนุนโครงการพระราชด าริ 

อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้าน  

29.  
การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็น
สุข 

อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการ
ประจ าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านในเขต อบต.ท่า
วังพร้าจัดท าโครงการเพื่อสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาลตามโครงการ
อุดหนุนโครงการพระราชด าริ 

อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้าน  

30.  
การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็น
สุข 

อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการ
ประจ าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านในเขต อบต.ท่า
วังพร้าจัดท าโครงการเพื่อสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาลตามโครงการ
อุดหนุนโครงการพระราชด าริ 

อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้าน  

31.  
การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็น
สุข 

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งข่่น
กีฬาประชาชนประจ าปีอ าเภอสัน
ป่าตอง 

0.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกายและสร้าง
ความสามัคคี 

เยาวชนประชาชนเข้าร่วมแข่งข่่นกีฬาอ าเภอ
สันป่าตอง 

32.  
การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็น
สุข 

โครงการแข่งข่่นกีฬาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

10,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมความมีระเบียบวินัยปลูกฝัง
การเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 

จัดแข่งขันกีฬา ศพด. 

33.  
การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็น
สุข 

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน
ประชาชนต าบลท่าวังพร้าวต้านภัย
ยาเสพติด 

0.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกายและสร้าง
ความสามัคคี 

เยาวชนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 

34.  
การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็น
สุข 

โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน
หมู่ท่ี 4-7 

40,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกายและสร้าง
ความสามัคคี 

อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้าน  

35.  
การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็น
สุข 

โครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุ 65,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุภายในชุมชนมี
สุขภาพท่ีดี 

อบรมให้ความรู้ประชาชนในเขตพื้นท่ี และ
ศึกษาดูงานพื้นท่ีใกล้เคียง 
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36.  
การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็น
สุข 

โครงการส่งเสริมคุณค่าภูมิปัญญาผู้
สูงวัย 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาให้คนรุ่นหลัง 

อบรมให้ความรู้ประชาชนในเขตพื้นท่ี และ
ศึกษาดูงานพื้นท่ีใกล้เคียง 

37.  
การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็น
สุข 

โครงการส่งเสริมสุขภาพข้อเข่า
เส่ือมประจ าปีงบประมาณ 2564 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมการบริหารข้อเข่าเส่ือม อุดหนุนงบประมาณให้ รพ.สต.บ้านท่่งหลุก 

38.  

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
ฟื้นฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจัดกิจกรรมรดน้ าด าหัว
ผู้สูงอายุ 

50,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น จัดกิจกรรมรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 

39.  

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
ฟื้นฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการธรรมสัญจร 20,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้
ท ากิจกรรมทางศาสนาร่วมกัน 

ผู้สูงอายุ 

40.  

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
ฟื้นฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการประเพณีลอยกระทง 40,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
จัดงานลอยกระทงเพื่อสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

41.  

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
ฟื้นฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการเยาวชนร่วมใจอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

20,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้เยาวชนได้ร่วมกันอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

อบรมให้ความรู้แก่เด็กเยาวชน 

42.  

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
ฟื้นฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการสืบรอยธรรมตามรอย
เทียน 

10,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามไว้สืบไป ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 

43.  

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
ฟื้นฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

อุดหนุนโครงการสรงน้ าพระธาตุ 40,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 

อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้าน/ชุมชน 

44.  

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
ฟื้นฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจัดงานประเพณีแห่ไม้ค้ า
โพธ์ิ 

40,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้
คงอยู่สืบไป 

ประชาชนในเขตพื้นท่ีอบต.ท่าวังพร้าว 

45.  

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
ฟื้นฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริม อนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นสร้าง
ภูมิคุ้มกันสังคมในมิติวัฒนธรรม 

5,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมสืบสานเอกลักษณ์ของชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และส่งเสริมสืบ
สานเอกลักษณ์วัฒนธรรมของแต่ละ
ท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปะการแสดง 1 คร้ัง , 
เครือข่ายวัฒนธรรมจาก 11 ต าบล 2 
เทศบาล 

46.  

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
ฟื้นฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

งานสืบสานชาติพันธ์ ต านานศิลป์
ถิ่นสันป่าตอง 

8,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อสืบสานคุณค่าสาระและความส าคัญ
ของวัฒนธรรมในรูปแบบและวิธีการ
ต่างๆ ซ่ึงจะก่อให้เกิดความรู้ความเข้า
ใจความซาบซ้ึง 

ส่งเสริมและเปล่ียนเรียนรู้และเผยแพร่
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทยในชุมชน 

47.  

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
ฟื้นฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีท้องถิ่น 

3,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อรักษาประเพณีวัฒนธรรม ประเพณี
อันดีงามให้คงอยู่สืบไป 

อุดหนุนอ าเภอสันป่าตองในการจัดงาน
ประเพณีท้องถิ่น 

48.  
การสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยและความสงบสุข
ของประชาชน 

โครงการเยาวชนร่วมใจต้านภัยยา
เสพติด 

15,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนในการป้องกัน
ภัยจากยาเสพติด 

อบรมให้ความรู้ประชาชนในเขตพื้นท่ี และ
ศึกษาดูงานพื้นท่ีใกล้เคียง 

49.  
การสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยและความสงบสุข
ของประชาชน 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
หมอกควันและไฟป่า 

15,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสร้างจิตส านึกให้ตระหนักถึงคุณค่า
ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

อบรมให้ความรู้ประชาชนในเขตพื้นท่ี และ
ศึกษาดูงานพื้นท่ีใกล้เคียง 

50.  
การสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยและความสงบสุข
ของประชาชน 

โครงการขับขี่ปลอดภัยลดอุบัติภัย
ทางจราจร 

15,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ความรู้เก่ียวกับกฎหมายจราจรท่ี
จ าเป็นต้องรู้ 

อบรมให้ความรู้ประชาชนในเขตพื้นท่ี และ
ศึกษาดูงานพื้นท่ีใกล้เคียง 

51.  

การสร้างประสิทธิภาพ
ความโปร่งใสเป็น
ประชาธิปไตยและเป็นธรรม
ในการให้บริการ 

โครงการ อบต.สัญจร 0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ของ อบต.ให้
ประชาชนทราบ 

จัดกิจกรรมเผยแพร่การด าเนินงานของ 
อบต. 

52.  

การสร้างประสิทธิภาพ
ความโปร่งใสเป็น
ประชาธิปไตยและเป็นธรรม
ในการให้บริการ 

โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

80,000.00 ส านัก/กองคลัง 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
รายได้ 

ปรับปรุงข้อมูลโปรแกรมแผนท่ีภาษี 
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53.  

การสร้างประสิทธิภาพ
ความโปร่งใสเป็น
ประชาธิปไตยและเป็นธรรม
ในการให้บริการ 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย
ใจอย่างเป็นสุข 

30,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อพัฒนาทักษะการให้บริการท่ีดี 
อบรมให้ความรู้และท ากิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ 

54.  

การสร้างประสิทธิภาพ
ความโปร่งใสเป็น
ประชาธิปไตยและเป็นธรรม
ในการให้บริการ 

อุดหนุนโครงการบริหารจัดการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

27,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารและ
ช่วยเหลือประชาชน 

อุดหนุนงบประมาณให้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน 

55.  

การสร้างประสิทธิภาพ
ความโปร่งใสเป็น
ประชาธิปไตยและเป็นธรรม
ในการให้บริการ 

โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ
ภาษีเพื่อประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ 
วิธีการจัดเก็บภาษีและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 

0.00 ส านัก/กองคลัง 
เพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์
หลักเกณฑ์วิธีการจัดเก้บภาษี 

อบรมให้ความรู้ประชาชนในเขตพื้นท่ี และ
ศึกษาดูงานพื้นท่ีใกล้เคียง 

56.  

การสร้างประสิทธิภาพ
ความโปร่งใสเป็น
ประชาธิปไตยและเป็นธรรม
ในการให้บริการ 

อุดหนุนกิจการส่งเสริมงานรัฐพิธี
ให้แก่ท่ีท าการปกครองอ าเภอสัน
ป่าตอง 

7,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี อุดหนุนให้ท่ีท าการปกครองอ าเภอ 

57.  

การสร้างประสิทธิภาพ
ความโปร่งใสเป็น
ประชาธิปไตยและเป็นธรรม
ในการให้บริการ 

โครงการสร้างองค์กรแห่งการ
เรียนรู้และนวัตกรรม 

30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรต าบล
ท่าวังพร้าวให้มีประสิทธิภาพและ
เพิ่มเติมองค์ความรู้ 

อบรมให้ความรู้และท ากิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ 

58.  

การสร้างประสิทธิภาพ
ความโปร่งใสเป็น
ประชาธิปไตยและเป็นธรรม
ในการให้บริการ 

โครงการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของ อบต.ท่าวังพร้าว 

อบรมให้ความรู้ประชาชนในเขตพื้นท่ี และ
ศึกษาดูงานพื้นท่ีใกล้เคียง 

59.  

การสร้างประสิทธิภาพ
ความโปร่งใสเป็น
ประชาธิปไตยและเป็นธรรม
ในการให้บริการ 

โครงการอบรมประชาสัมพันธ์การ
จัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 

20,000.00 ส านัก/กองคลัง 
เพื่ออบรมให้ความรู้เก่ียวกับภาษีทีดิน
และส่ิงปลูกสร้าง 

อบรมให้ความรู้ประชาชนผู้เสียภาษี 

 

 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.ท่าวังพร้าว ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  

งบตามขอ้บญัญตัิ/เทศ
บญัญตั ิ

ลงนามสญัญา เบิกจา่ย คงเหลือ 

1.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างซุ้มประตู
หมู่บ้าน บ้านทุ่งหลุก หมู่ท่ี 4 

386,700.00 386,000.00 0.00 700.00 

2.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างวางท่อ
เหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณล าเหมืองคลองเรือ 
หมู่ท่ี 5 บ้านท่าวังพร้าว 

418,800.00 418,800.00 418,800.00 0.00 

3.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 
บ้านสันควงค า หมู่ท่ี 6 

458,700.00 458,000.00 458,000.00 700.00 

4.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กปากล้ิน
รางชั้น 3 พร้อมปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านต้นแหนน้อย หมู่ท่ี 7 

300,000.00 288,300.00 288,300.00 11,700.00 

5.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์คอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณท่ีสาธารณะหน้า
วัดดอนชัย หมู่ท่ี 7 บ้านต้น
แหนน้อย 

181,000.00 180,700.00 180,700.00 300.00 

6.  
การสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

สนับสนุนการจัดแสดงสินค้า
และจ าหน่ายสินค้า OTOP 
ในงานฤดูหนาวและงาน 
OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 

7.  
การด ารงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชา่ติ
และส่ิงแวดล้อมและพลังงานสะอาด 

โครงการครัวเรือนสะอาด
ชุมชนปลอดขยะ 

20,000.00 15,210.00 15,210.00 4,790.00 

8.  
การด ารงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชา่ติ
และส่ิงแวดล้อมและพลังงานสะอาด 

โครงการจ้างเหมาบริการ
จัดเก็บขยะภายในเขต อบต.
ท่าวังพร้าว 

420,000.00 420,000.00 420,000.00 0.00 

9.  การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
ค่าอาหารเสริม (นม) 
(ยกเลิก) 

28,743.00 13,281.76 10,626.24 15,461.24 
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10.  การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารการศึกษา 

117,450.00 71,810.00 71,810.00 45,640.00 

11.  การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 4,466,400.00 4,185,400.00 4,185,400.00 281,000.00 

12.  การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0.00 

13.  การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข เบ้ียยังชีพความพิการ 979,200.00 907,600.00 907,600.00 71,600.00 

14.  การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

20,000.00 13,860.00 13,860.00 6,140.00 

15.  การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 

อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขให้แก่
คณะกรรมการประจ า
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

16.  การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 

อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขให้แก่
คณะกรรมการประจ า
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

17.  การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 

อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขให้แก่
คณะกรรมการประจ า
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

18.  การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 

อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขให้แก่
คณะกรรมการประจ า
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

19.  การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
โครงการปันยิ้มสร้างสุข
ผู้สูงอายุ 

65,000.00 64,980.00 64,980.00 20.00 

20.  การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
โครงการส่งเสริมสุขภาพข้อ
เข่าเส่ือมประจ าปี
งบประมาณ 2564 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

21.  
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการประเพณีลอย
กระทง 

40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 

22.  
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

อุดหนุนโครงการสรงน้ าพระ
ธาตุ 

40,000.00 10,000.00 10,000.00 30,000.00 

23.  
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจัดงานประเพณีแห่
ไม้ค้ าโพธ์ิ 

40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 

24.  
การสร้างประสิทธิภาพความโปร่งใสเป็น
ประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการ
ให้บริการ 

อุดหนุนโครงการบริหาร
จัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

27,000.00 27,000.00 27,000.00 0.00 

25.  
การสร้างประสิทธิภาพความโปร่งใสเป็น
ประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการ
ให้บริการ 

โครงการอบรม
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ
ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 

20,000.00 14,500.00 14,500.00 5,500.00 
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1.5  ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

 ควรจะมีการบูรณาการแนวทางการด าเนินงาน (รูปแบบ/ วิธีการ/  ขั้นตอนการด าเนินโครงการ) ใน
ระดับพื้นท่ีเพื่อให้พื้นท่ีสามารถด าเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความม่ังคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
 ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถด าเนินตามโครงการ ได้ครบทุกหมู่บ้าน โดยขาดปัจจัยส าคัญ 

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

ประชาชนอย่างแท้จริง ต้องมีการสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจ ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างสังคมอยู่เย็นเปน็สุข 
(1) ให้ อบต. จัดกิจกรรมประเพณีส าคัญให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิม 

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

อย่างรวดเร็วปลอดภัย 
(4) ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
(5) แจ้งเตือนเกี่ยวกับโรคติดต่อและโรคระบาดให้ประชาชนทราบและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นท่ีอนุรักษ์รักษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิน่ให้คงอยู่ และร่วมกันสืบสาน
ประเพณีต่างๆ ท่ีดีงามไว้ เน้นสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละหมู่บ้านไว้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความม่ันคงปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
(1) การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน 
(2) การเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางจราจรในพื้นท่ี 
(3) การจัดให้มีกล้อง CCTV ในพื้นท่ีให้ครอบคลุมเพื่อป้องกันการเกิดเหตุภายในพื้นท่ี 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใสเป็นประชาธิปไตยและเปน็ธรรมในการ
ให้บริการ 

เน้นการให้บริการประชาชนเป็นส าคัญและโปร่งใสตรวจสอบได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 



18 

 

ส่วนที่ 3  
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมนิผล 

1.  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์ ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต 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 

 
๑. พบว่าประเด็น การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ได้คะแนนสูงสุด ๑๐๐ คะแนน 

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  ของคะแนน และคิดเป็นร้อยละ ๙4 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
  ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล  เพราะการวิเคราะห์สภาพองค์การ หรือหน่วยงานในปัจจุบัน เพื่อค้นหา จุด
แข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือส่ิงท่ีอาจเป็นปัญหาส าคัญในการด าเนินงานสู่สภาพท่ีต้องการในอนาคต การด าเนินงาน
ขององค์การหลักการส าคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะห์โดยการส ารวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน คือ สภาพการณ์
ภายในและสภาพการณ์ภายนอก ดังนั้นการวิเคราะห์ SWOT จึงเรียกได้ว่าเป็น การวิเคราะห์ สภาพการณ์ 
(Situation Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อให้รู้ตนเอง (รู้เรา) รู้จัก สภาพแวดล้อม (รู้เขา) 
ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ท้ังภายนอกและ ภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้
ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นภายนอกองค์กร ท้ังส่ิงท่ีได้เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการ
เปล่ียนแปลงในอนาคต การก าหนดกลยุทธ์และการด าเนินตามกลยุทธ์ขององค์กรระดับองค์กรท่ีเหมาะสมต่อไป 
ความสามารถภายในท่ีถูกใช้ประโยชน์เพื่อการบรรลุในทางกลับกันอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ท่ี
ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์กร  

 
 

 
  
 
 
 



19 

 

  2. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว ในแต่ละประเด็นดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเก้าเอ็น
พียูเก้า 

20 18 90  

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ต้ัง
ของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของ
ดิน  ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/
ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกต้ัง  ฯลฯ 

3 3 100  

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกต้ัง  
ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเก่ียวกับจ านวน
ประช ากร  และช่ วง อา ยุและจ านวน
ประชากร ฯลฯ 

2 1 50  

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม      
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 2 100  

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน 
เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การ
ประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 100  

 1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) 

2 2 100  

 1.6 ข้อมูล เกี่ ยวกับศาสนา ประ เพณี 
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษา
ถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่น ๆ 

2 2 100  

 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 
เ ช่ น  น้ า  ป่ า ไ ม้  ภู เ ข า  คุ ณภ า พ ขอ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 100  

1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ.  
 
 

2 
  

1 50  
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 1.9 การประชุมประชาคมท้องถ่ิน รูปแบบ 
วิ ธี ก า ร  และการ ด า เ นินก ารประชุ ม
ประชาคมท้องถ่ิน โดยใช้กระบวนการร่วม
คิด  ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ 
ร่ ว ม รั บ ป ร ะ โ ย ช น์  ร่ ว ม แ ก้ ปั ญ ห า 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้  เ พ่ือ
แก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถ่ินตาม
อ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล
เก้าเอ็นพียูเก้า 

2 2 100  

รวม 20 18 90  
๑. สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไป  และข้อมูลพื้นฐานของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวพบว่าประเด็น ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีต้ังของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้าน
การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกต้ัง  ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข  อาชญากรรม  ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การ
คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ ข้ อมูลเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  และการประชุมประชาคมท้องถิ่น 
รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว ได้คะแนนสูงสุด 100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 
ของคะแนน  และคิดเป็นร้อยละ 90 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
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 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.3 เป้าหมาย (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 
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   5.9   งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๕ 3 
   ๕.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ  5 4 
   ๕.๑2 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ ๕ 

รวม ๑๐๐ ๙4 
1. พบว่าประเด็น โครงการพัฒนา ได้คะแนนสูงสุด 57 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95  ของ 

คะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ 60.63 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากความชัดเจนของช่ือโครงการมีก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง 
กับโครงการ  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง  โครงการมีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 
4.0 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  โครงการมีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่นค่ัง ยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ตัวช้ีวัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตาม
หลักของการจัดท าโครงการ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

  2. พบว่าประเด็น  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ได้คะแนน
ต่ าสุด3 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 60 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ  3.19 ของคะแนนใน
ภาพรวมทั้งหมด 
  เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากงบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
การเพิ่ม – ลด ไม่คงท่ี ไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ ประกอบกับกลุ่มเป้าหมายมีความสนใจเพิ่มขึ้น ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ มีราคาสูงขึ้น 
  3. พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ   จากจ านวนโครงการท้ังหมด 59 โครงการ ได้คะแนน  5 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ100 ของคะแนนในความชัดเจนของช่ือโครงการ  ซึ่งเป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเก้าเอ็นพียูเก้า  และด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเก้าเอ็นพียูเก้าท่ีก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน   
  4. พบว่าก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ จากจ านวนโครงการท้ังหมด 59 โครงการ ได้
คะแนน 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนทีมีมีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
 
๓.  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
ภาพรวม  เป็นการติดตามท่ีใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว ตามยุทธศาสตร์ท่ี
ก าหนดไว้ โดยการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นท่ีให้ครอบคลุมประชาชนครบทุกพื้นท่ีในต าบล        
ท่าวังพร้าว สรุปได้ดังนี้ 
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แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 

การติดตามประเมินผล ถือเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญอย่างยิ่งของการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ เนื่องจาก
การติดตามและจะท าให้ผู้เกี่ยวข้อง ได้ทราบความก้าวหน้าของการด าเนินการตามแผนว่า ได้มีการปฏิบัติตาม
ขั้นตอน และกิจกรรมท่ีได้ก าหนดไว้ในแผนงาน มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เป็นไปอย่างเหมาะสม การประเมินผล  ท า
ให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค เพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าวังพร้าวจึงให้ความส าคัญในการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ว่าบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้หรือไม่ 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของเทศบาลมากน้อยเพียงใด ตลอดจนการน าข้อเสนอแนะท่ีได้รับ
ทราบมาท าการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนต่อไป 

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 

  จากตาราง ท่ี 2 แสดงให้ เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ ในช่วง 41 - 60 ปี            
จ านวน 177 คน  คิดเป็นร้อยละ 44.14  รองลงมาอายุมากกว่า 60ปี  จ านวน 111  คน  คิดเป็นร้อยละ  
27.68  และอายุ 41-50 ปี จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.46  ตามล าดับ 
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    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 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา 
จ านวน 317 คน  คิดเป็นร้อยละ 79.05  รองลงมามีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  จ านวน 48 
คน  คิดเป็นร้อยละ 11.97 และมีระดับการศึกษาอื่นๆ จ านวน 26 คน  คิดเป็นร้อยละ 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 30.67  และมีอาชีพ
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  จ านวน 59  คน คิดเป็นร้อยละ 14.71  ตามล าดับ 
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   ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว  
    ตารางท่ี 5  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าวังพร้าว 

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 าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าวังพร้าว ในภาพรวม  อยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 53.49  รองลงมาอยู่ในระดับพอใจ คิดเป็น
ร้อยละ 44.50 และน้อยท่ีสุดอยู่ในระดับไม่พอใจ  คิดเป็นร้อยละ  2.01 แสดงเป็นแผนภูมิความพึงพอใจดังนี้ 

แผนภูมิความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว ในภาพรวม 

 

 
    ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว  ท่ีประชาชนมีความพึงพอใจ  เมื่อ
พิจารณา       เป็นรายกิจกรรม  พบว่า  กิจกรรมท่ีประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ องค์การบริหาร
ส่วนต าบล มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ  59.95  รองลงมาคือ  
อบต. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ คิดเป็นร้อยละ 54.70 และผลการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น  คิดเป็นร้อยละ  54.46 ตามล าดับ 
 

พอใจมาก,  53.49 

พอใจ, 44.50 

ไม่พอใจ, 2.01 
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๔.  การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
      องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน   เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนฯ การประชุม
คณะกรรมการพัฒนาฯ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการ
เพื่อพัฒนาพื้นท่ีท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ต่อไป  

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เมื่อ
วันท่ี 13 มิถุนายน พ.ศ.2562 โดยได้ก าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -2565) 
ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2564 ในเขตพื้นท่ีโดยได้รับความร่วมมือ   การส่งเสริมและ
สนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นท่ีตลอดจนโครงการต่างๆ  ประสบผลส าเร็จด้วยดี 
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนท้ังในพื้นท่ีและพื้นท่ีใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานท่ีส าคัญ 

 
๕.  สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
   การสรุปผลในภาพรวมท้ังหมดท่ีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–๒๕๖๕ (พ.ศ.๒๕๖4)     ท่ีอยู่
ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี/เพิ่มเติม จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โอนต้ังจ่ายใหม่   โอนงบประมาณ
เพิ่ม มีรายละเอียดดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 66 155,771,200 6 1,834,680 5 1,731,800 4 1,345,800.00 

2.การสร้างความมัง่ค ัง่อยา่งย ัง่ยนืตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียง 18 390,000 5 65,000 1 5,000 1 5,000.00 

3.การด ารงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มและ
พลงังานสะอาด 

10 1,010,000 5 475,000 2 435,210 2 435,210.00 

4.การสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุข 35 3,272,450 21 5,943,793 12 5,398,931.76 12 5,396,276.24 

5.ยทุธศาสตร์การอนุรักษฟ้ื์นฟูสืบสานศิลปวฒันธรรมจารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

12 406,000 10 236,000 3 90,000 3 90,000.00 

6.การสร้างความมัน่คงปลอดภยัและความสงบสุขของประชาชน 10 784,000 3 45,000 
    

7.การสร้างประสิทธิภาพความโปร่งใสเป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรม
ในการใหบ้ริการ 

23 1,930,000 9 214,000 2 41,500 2 41,500.00 

รวม 174 163,563,650 59 8,813,473 25 7,702,441.76 24 7,313,786.24 
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ส่วนท่ี 4  
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

๔.๑  สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม 
  ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูล
และรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ท้ังนี้ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ 30 
(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ี เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัด 
ท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวจึงขอประกาศผลการด าเนินงานการ
จัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงานรวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เมื่อวันท่ี 13  เดือน  มิถุนายน พ.ศ.2562  โดยได้ก าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น     
(พ.ศ.2561-2565)  
 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 31 146,698,500.00 56 149,837,000.00 61 154,845,727.00 66 155,771,200.00 55 152,732,900.00 

การสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

11 202,000.00 11 282,000.00 20 447,000.00 18 390,000.00 20 495,000.00 

การด ารงความเป็นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมและพลังงานสะอาด 

6 960,000.00 6 960,000.00 10 1,030,000.00 10 1,010,000.00 10 1,010,000.00 

การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 24 2,422,450.00 24 2,422,450.00 32 3,212,450.00 35 3,272,450.00 36 3,292,450.00 

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบ
สานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

13 416,000.00 12 406,000.00 12 406,000.00 12 406,000.00 12 406,000.00 

การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและ
ความสงบสุขของประชาชน 

6 554,000.00 6 554,000.00 8 754,000.00 10 784,000.00 10 784,000.00 

การสร้างประสิทธิภาพความ
โปร่งใสเป็นประชาธิปไตยและเป็น
ธรรมในการให้บริการ 

16 922,000.00 16 922,000.00 19 1,845,000.00 23 1,930,000.00 26 2,070,000.00 

รวม 107 152,174,950.00 131 155,383,450.00 162 162,540,177.00 174 163,563,650.00 169 160,790,350.00 
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๑. ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ  เมื่อวันท่ี  6
กันยายน พ.ศ.๒๕๖3  โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 59 โครงการ งบประมาณ 
8,813,473.- บาท    สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอ้บญัญตั ิ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 6 1,834,680.00 

การสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 5 65,000.00 

การด ารงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชา่ติและส่ิงแวดล้อมและพลังงานสะอาด 5 475,000.00 

การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 21 5,943,793.00 

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 10 236,000.00 

การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน 3 45,000.00 

การสร้างประสิทธิภาพความโปร่งใสเป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ 9 214,000.00 

รวม 59 8,813,473.00 

 

2.  การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
       อบต.ท่าวังพร้าว มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ 
โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 25 โครงการ จ านวนเงิน 8,175,993 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จ านวน 24 โครงการ จ านวนเงิน 7,313,786 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
      

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนีผู้กพัน/ 
ลงนามในสญัญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 5 1,731,800.00 4 1,345,800.00 

การสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 1 5,000.00 1 5,000.00 

การด ารงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและพลังงานสะอาด 2 435,210.00 2 435,210.00 

การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 12 5,398,931.76 12 5,396,276.24 

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3 90,000.00 3 90,000.00 

การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน 
    

การสร้างประสิทธิภาพความโปร่งใสเป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ 2 41,500.00 2 41,500.00 

รวม 25 7,702,441.76 24 7,313,786.24 

 
 
 
 

การจัดท างบประมาณ 
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 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  เพื่อให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล ท่าวังพร้าวประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน ๒๕๖4) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุ
เป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อส่ังการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว  องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวจึงได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4  ในระบบ e-plan  และได้น าข้อมูลในระบบอีแพนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนครั้งนี้  ซึ่งในครั้งนี้ก็ยังควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิ์ภาพและประสิทธิ์ผลต่อไปในครั้งหน้า 
ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวควรมีเสนอการก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  ส่ิงท่ีใช้
เป็นส่ือส าหรับการติดตามและประเมินผลท่ีหลากหลายและมีแนวทางเลือกท่ีหลากหลาย 

2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น     คณะกรรมการฯ ควรมีการน าผลการวัด
คุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นควรเห็นความส าคัญ   ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี เพื่อน ามาก าหนดแนว
ทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

4. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการท าโครงการ
โครงสร้างพื้นฐานท่ีใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม  เพราะอาจจะท าให้ส้ินปีงบประมาณองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจะไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาได้  และอาจท าให้ประชาชนไม่พึง
พอใจในการด าเนินงาน  เพราะไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของ
ประชาชน   

5. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และ
พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  การรักษาระบบการบริหารจัดการท่ีดี โดยให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนา
ศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง  สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการท่ีมีประสิทธิภาพ 
พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน และมุ่งส่งเสริม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 
 


