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ค ำน ำ 

 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผล 
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี     

  

ดังนั ้นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลการด าเนินงานเป็นไปตามว ัตถุประสงค์หรือบรรลุ      
ตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ถ ึงแม้ว่าองค์กรปกครองส ่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท ้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่ถ ้า
ไม ่สามารถบ่งชี้ถ ึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถท ี่จะบ่งถึงความสำเร็จของแผนพ ัฒนาท ้องถ ิ่นได ้
ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงจ าเป็นจะต ้องมีการต ิดตามและประเมินผลแผนพ ัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
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ัส วนที่ั 1 
บทน ำ 

 
1.ัควำมส ำค ญของกำรติดตำมและประเมินผล 

  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย            
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตาม
แผนงาน โครงการ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ     
เทศบาลต าบลบ้านชัฏป่าหวาย  จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 

  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาหรือกิจกรรมต่าง ๆ       
ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่  รวมทั้งงบประมาณในการ
ด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนา ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการ
พัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้
ทราบ และก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รอง
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สภาพพ้ืนที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้อง
กับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านชัฏ
ป่าหวาย 

  บทสรุปของควำมส ำค ญก็คือัในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ  
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้  และ   
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม    
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดี



ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลต าบล          
บ้านชัฏป่าหวายให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 

2.ัว ตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่า   
สิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ     
เพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ ได้ดังนี้ 

  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านชัฏป่าหวาย ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้  สภาพผล    
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ      
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของเทศบาลต าบลบ้านชัฏป่าหวาย 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลบ้านชัฏป่าหวาย 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กอง ทุก
ระดับของเทศบาลต าบลบ้านชัฏป่าหวาย ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไป
อย่าง มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน
ต าบลบ้านชัฏป่าหวายหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงาน          
ตามแผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

3.ัข ้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น   มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น



พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วย
ปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

  1. กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น       
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
 

  2. กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
ได้ก าหนดการแบ่งข้ันตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์ 
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผลการติดตาม  น าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผล
อย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน า
ผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 



  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ 
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลา ที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ     
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นัเป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้  คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลัเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 
Chart    การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของ
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตาม  
แบบที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียน
เป็นรายงาน   เชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ที่คาดว่า จะได้รับจากการติดตาม  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการัการน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจ    
ในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 

  3. กำรรำยงำนผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจ
หน้าที่   ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
อย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 



ข ้นตอนกำรรำยงำนผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.ัเครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล 

  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools  for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือ
และเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและ
ประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่  แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ 
(Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการ
น าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปขอ้มูลที่เป็นจริงต่อไป  
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  1.ั กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลภาพรวมของการประชุมที่ผ่านมาทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคม เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นต่อไป 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ    
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณ  ที่ผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถ
วัดได้     ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที ่จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล  และอาจรวมถึง
อ าเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัด
เดียวกัน  
 
 
 
 
 
 



  2.ั ระเบียบัวิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 

 2.1  ระเบียบที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผลัั 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  (1)  ข้อ 28, 29 และ 30 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการฯ ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและการประเมินผลได้
ตามความเหมาะสม 

2.2ััวิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล 
วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีวิธีการดังนี้ 
(1)  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   
(2)  ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลภายในเดือนธันวาคม 
(3)  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง

ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
หรือไม ่

(4)  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
(5)  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
(6)  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

2.3ััเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
(1)  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
(2)  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
(3)  แบบการประเมินตนเอง 
(4) แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน  
 
 
 
 



5.ัประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได ้ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ 
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่น และ            
การด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที           
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์  ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ    
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับ       
ความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
เทศบาลต าบลบ้านชัฏป่าหวาย สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่น         
ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ  ส าหรับ      
การปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลต าบลบ้านชัฏป่าหวายแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/
ฝ่าย      ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายของเทศบาล
ต าบล    บ้านชัฏป่าหวายเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านชัฏป่าหวาย 

 
 
 
 
 
 



ส วนที่ั 2 
นโยบำยัวิส ยท ศน์ัและยุทธศำสตร์กำรพ ฒนำ 

1.ััควำมส มพ นธ์ระหว ำงแผนพ ฒนำ 

กำรจ ดท ำแผนพ ฒนำท้องถิ่นของเทศบำลต ำบลบ้ำนช ฏป่ำหวำยมีควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ใน
ภำพรวมััด งนี้ 

 1.1ัยุทธศำสตร์ชำติั20ัปี (พ.ศ.ั2560ั–ั2579)  
ประกอบด้วย  6  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  1  :  เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  2  :ััเศรษฐกิจขยายตัวด้วยการค้าส่ง ค้าปลีกและเศรษฐกิจดิจิทัลที่เข้มข้นขึ้น 
ยุทธศาสตร์ที่  3  :  คนไทยมีศักยภาพและความสามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต 
ยุทธศาสตร์ที่  4  :  สังคมไทยมีความเป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ าน้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  5  :  เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  6  :  ระบบการบริหารจดัการภาครัฐมีประสิทธภิาพ ทันสมัย รับผิดชอบ โปร่งใส 
               ตรวจสอบได้และประชาชนมีส่วนร่วม 

  1.2ัแผนพ ฒนำเศรษฐกิจและส งคมแห งชำติัฉบ บท่ีั12  (พ.ศ. 2560 -ั2564) 
ประกอบด้วย  10  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  :ั การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  :ั การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  :ั การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  :ััการเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  :ััการบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ   
                       ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  :ััการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  :ััการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 9  :ััการพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10  :ััความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

  1.3ััแผนพ ฒนำกลุ มจ งหว ดภำคกลำงตอนล ำงั1ัพ.ศ.ั2562ั–ั2565ั(ฉบ บทบทวน) 
   ประกอบด้วย  3  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  :ััพัฒนาฐานสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และบริการด้วย 
                       นวัตกรรมสู่มาตรฐานสากล  
 



  ยุทธศาสตร์ที่ 2  :ััศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ภาคตะวันตกและ 
   อารยธรรมทวารวดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  :ััพัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนให้มีศักยภาพผลักดัน 
               เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษน าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการค้าการลงทุนระหว่าง 

                       กับประเทศเพ่ือนบ้านทั้งแนวเหนือ-ใต ้และแนวตะวันออก-ตะวันตก 

  1.4  แผนพ ฒนำจ งหว ดรำชบุรีัพ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบ บทบทวนัพ.ศ.ั2563) 
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร และเมืองอาหารคุณภาพที่เติบโต 
อย่างมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมสร้างความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยว 
ด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพประชาชนและความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีสมดุล และใช้ประโยชน์ 
อย่างยั่งยืน  

  1.5ััยุทธศำสตร์กำรพ ฒนำขององค์กรปกครองส วนท้องถิ่นั(พ.ศ.ั2561ั–ั2565) 
   ยุทธศำสตร์กำรพ ฒนำขององค์กรปกครองส วนท้องถิ่นในเขตจ งหว ดรำชบุรี 
   ประกอบด้วย  6  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1  : ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2  : ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3  : ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4  : ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5  : ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6  : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จากประเด็นความเชื ่อมโยงยุทธศาสตร์ที ่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 แผนพัฒนาจังหวัด
ราชบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  จะเห็นได้ว่ามีความ
เชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการน ามาเป็นแนวทางก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ซึ่งการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจน จะเป็นการเตรียมการพัฒนาเป็นการเร่ง
สร้างภูมิคุ้มกัน ในท้องถิ่นให้เข้มแข็งข้ึน เพ่ือเตรียมความพร้อมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้
สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับ      
การพัฒนา สังคม เศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่า           



และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้  เทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิด
สร้างสรรค์บนพ้ืนฐานการผลิต และการบริโภค ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์
สุขที่ยั่งยืนของชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 

วิส ยท ศน์ 

เทศบาลต าบลบ้านชัฏป่าหวาย ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ 
ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์
ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ คาดหวัง    ที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต ดังนี้ 

“มุ งม ่นให้บริกำรััพ ฒนำงำนอย ำงมีคุณภำพ” 

  ยุทธศำสตร์กำรพ ฒนำเทศบำลต ำบลบ้ำนช ฏป่ำหวำย 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านชัฏป่าหวายร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบล 
บ้านชัฏป่าหวาย   7 ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาด้านบริหารจัดการศึกษาและบริการสาธารณสุข 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาด้านการใหบ้ริการประชาชนตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผล    
ต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม             
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

 

 

  



 
จุดแข็งั(Strength=S ) จุดอ อนั( Weakness=W) 

1.   พ้ืนที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การท า  
      เกษตรกรรม 
2.   มีอ่างเก็บน้ าในพ้ืนที่ 
3.   การคมนาคมสะดวก  
4.   มีสถานบริการด้านสุขภาพและการศึกษา 
5.   เป็นเส้นทางผ่านไปแหล่งท่องเที่ยว  

1.  ประชาชนในพื้นท่ีไม่สามารถรวมกลุ่มกัน 
     เพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนใน 
     รูปของกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง 
2.  งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดไม่สามารถ 
     ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
     ได้อย่างเพียงพอ 

โอกำสั(Opportunity=O) อุปสรรคั( Threat=T ) 
1.  มีถนนสายหลักผ่านพื้นท่ีสามารถกระจาย 
     สินค้าได้อย่างสะดวก 
2.  ที่ตั้งของเทศบาลต าบลเหมาะสม  
     เป็นแหล่งพัฒนาทางเศรษฐกิจ              
3.  มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดไว้ 
     ชัดเจน (ตาม พรบ.ก าหนดแผนฯ) 
4.  มีอ่างเก็บน้ าฯ อยู่ในพ้ืนที่ สามารถพัฒนา

เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้
ชุมชน 

 

1.  การขยายตัวทางเศรษฐกิจมีผลต่อสิ่งแวดล้อม 
2.  งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจาก 
     สว่นกลางไม่เพียงพอแก่การพัฒนา 
3.  รัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย 
     การพัฒนาประเทศบ่อย ส่งผลให้ท้องถิ่น 
     ต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบายตามไปด้วย 
4. ปัญหาด้านเศรษฐกิจภายในประเทศเกิดการ    
    ชะลอตัว 
5. ความหลากหลายของประชากรที่เข้ามา 
    ท างานในพ้ืนที่ส่งผลท าให้เกิดปัญหา 
    ยาเสพติด อาชญากรรมเพ่ิมมากขึ้น 

 



ั 
 

 
 

ส วนที่  3 
กำรติดตำมและประเมินผลแผนพ ฒนำ 

 

สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผลัปีงบประมำณัพ.ศ.ั2561-2565ั 
 

เทศบาลต าบลบ้านชัฏป่าหวาย  ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
ในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 1-2 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1 - 2 ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม 4 170,000 6 200,000 18 2,130,000 17 1,770,000 17 1,750,000 

2. ยุทธศาสตร์ด้านระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

15 4,408,950 19 5,765,250 99 75,228,960 120 122,081,580 76 84,031,600 

3. ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบชุมชน 1 50,000 3 220,000 7 420,000 9 520,000 9 520,000 

4. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 2 210,000 3 535,000 3 90,000 9 2,710,000 10 4,610,000 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการศึกษาและการสาธารณสขุ 16 3,000,800 20 2,884,160 27 3,128,800 28 3,170,000 28 3,320,000 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 11 1,000,000 11 1,000,000 15 1,790,000 17 2,010,000 17 2,010,000 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการให้บริการประชาชนตามหลกัการบริหาร
จัดการที่ดีโดยยึดหลกัหลักธรรมาภบิาล 

14 6,324,400 18 7,577,000 18 7,770,000 24 8,318,000 24 8,536,000 

8. ยุทธศาสตร์ด้านการทอ่งเที่ยวและกีฬา 11 1,470,000 11 1,470,000 16 5,540,000 16 5,400,000 16 5,400,000 

รวม 74 16,634,150 91 19,651,410 203 96,097,760 240 145,979,580 197 110,177,600 

 
 
 



 
 
       
ผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านชัฏป่าหวาย ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2565 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2565 จ านวน 53  โครงการ                
งบประมาณ  13,014,200  บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์และน ามาจัดท าแผนการด าเนินงาน ได้ดังนี ้

 
 
 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
งบประมำณ 
ตำมข้อบ ญญ ติ 

ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม 5 250,000 

ยุทธศาสตร์ด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน 9 2,208,000 

ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบชุมชน 1 50,000 

ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 1 50,000 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการศึกษาและการสาธารณสุข 16 2,401,400 

ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 6 570,000 

ยุทธศาสตร์ด้านการให้บริการประชาชนตามหลักการบริหารจัดการที่ดีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 12 7,214,800 

ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา 3 270,000 

รวม 53 13,014,200 

 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนัปีั2565 
เทศบำลต ำบลบำ้นช ฏป่ำหวำย 
อ ำเภอสวนผึ้งัจ งหว ดรำชบุรี 

(*ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

ยุทธศำสตร์ 

แผนพ ฒนำท้องถิ่น 
2565 

แผนกำรด ำเนนิงำนั 
2565 

*เบิกจ ำย 
2565 

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 

ยุทธศาสตร์ด้านด้านคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม 17 1,750,000 6 350,000 2 58,610 

ยุทธศาสตร์ด้านด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

76 84,031,600 9 2,208,000 4 886,500 

ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบชุมชน 9 520,000 1 50,000 0 0 

ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 10 4,610,000 1 50,000 0 0 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการศึกษาและการสาธารณสุข 28 3,320,000 16 2,371,400 5 1,743,861 

ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 17 2,010,000 6 570,000 3 142,580 

ยุทธศาสตร์ด้านการให้บริการประชาชนตามหลักการบริหาร
จัดการที่ดีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

24 8,536,000 12 7,214,800 6 290,827 

ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา 16 5,400,000 3 270,000 0 0 

รวม 197 110,177,600 54 13,084,200 20 3,122,378 

 
 

 
 



 
 
 

ตำรำงเปรียบเทียบจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมของแผนพ ฒนำท้องถิ่นั(พ.ศ.2561ั-ั2565) 
ปีงบประมำณัพ.ศ.ั2565ััที่ได้ด ำเนินกำรจริงในปีงบประมำณัพ.ศ.ั2565 

 

ยุทธศำสตร์ 
โครงกำรตำมแผนพ ฒนำ 

โครงกำรตำมเทศบ ญญ ติ 
งบประมำณรำยจ ำย 

โครงกำรที่ได้ด ำเนินกำร โครงกำรที่ไม ได้ด ำเนินกำร 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 

1.ด้านคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม 17 1,750,000 5 250,000 1 9,450 4 240,550 
2.ด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
และโครงสร้างพื้นฐาน 

76 84,031,600 9 2,208,000 5 1,214,500 4 1,063,500 

3.ด้านเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของระบบ
ชุมชน 

9 520,000 1 50,000 1 49,160 0 840 

4.ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน 

10 4,610,000 1 50,000 0 0 1 50,000 

5.ด้านการบริหารจัดการศึกษาและการ
สาธารณสุข 

28 3,320,000 16 2,401,400 5 68,555 11 2,302,845 

6.ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

17 2,010,000 6 570,000 3 142,580 3 427,420 

7.ด้านการให้บริการประชาชนตามหลักการ
บริหารจัดการที่ดีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

24 8,536,000 12 7,214,800 7 388,727 5 6,826,073 

8.ด้านการท่องเท่ียวและกีฬา 16 5,400,000 3 270,000 0 0 3 270,000 

รวม 197 110,177,600 53 13,014,200 22 1,872,972 31 11,181,228 

บ ญชีครุภ ณฑ ์ 53 15,675,100 15 1,998,700 10 211,800 6 3,137,500 

รวมท ้งสิ้น 250 125,852,700 68 15,012,900 32 2,084,772 37 12,928,128 



 

สรุปกำรด ำเนินโครงกำรตำมเทศบ ญญ ติงบประมำณรำยจ ำยประจ ำปีงบประมำณัพ.ศ.ั 2565 
เทศบำลต ำบลบำ้นช ฏป่ำหวำยัั อ ำเภอสวนผึ้งัั ัจ งหว ดรำชบุรี 

ยุทธศำสตร์ที่ั 1ััด้ำนกำรพ ฒนำคุณภำพชีวิตและสว สดิกำรส งคม 

ที ่
โครงกำร/กิจกรรม 

 
งบประมำณ 
ที่ต ้งไว้ั(บำท) 

เบิกจ ำยจริง 
(บำท) 

หมำยเหตุ 

1.1ัแผนงำนบริหำรงำนท ่วไป 
1 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 10,000 9,450 ด าเนินการ 

รวมแผนงำนบริหำรงำนท ่วไปัั1ััโครงกำร 10,000 9,450  
1.2ัแผนงำนกำรร กษำควำมสงบภำยใน 

2 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา 10,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 

3 
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ า
เทศบาลต าบลบ้านชัฏป่าหวาย 

80,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 

รวมแผนงำนกำรร กษำควำมสงบภำยในัั2ััโครงกำร 90,000 0  

1.3  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชน 

4 โครงการส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 50,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 

5 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในเขตเทศบาล 

100,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 

รวมแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชนั2ััโครงกำร 150,000 0  

รวมยุทธศำสตร์ที่ั1ัท ้งสิ้นัั5ััโครงกำร 250,000 9,450  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ยุทธศำสตร์ที่ั 2ััด้ำนระบบสำธำรณูปโภคัสำธำรณูปกำรัและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนั 

ที ่
โครงกำร/กิจกรรม 

 
งบประมำณ 
ที่ต ้งไว้ั(บำท) 

เบิกจ ำยจริง 
(บำท) 

หมำยเหตุ 

2.1ัแผนงำนบริหำรงำนท ่วไป 

1 
โครงการปรับปรุง ต่อเติมและหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลบ้าน 
ชัฏป่าหวาย 

270,000 65,000 ด าเนินการ 

รวมแผนงำนบริหำรงำนท ่วไปัั1ััโครงกำร 270,000 65,000  

2.2ัแผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ 

2 โครงการปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนนผิวจราจรในเขตเทศบาล 300,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน อบต.ด า 246,000 228,000 ด าเนินการ 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านป้าแป้ 200,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 

5 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยบ้านผู้ใหญ่สิน 438,000 433,000 ด าเนินการ 

6 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบ้านแชนาน 328,000 328,000 ด าเนินการ 

7 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสนั่น 256,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 

8 โครงการจัดซื้อฝาตะแกรงเหล็ก (ชนิดเหล็กหล่อส าเร็จ) 170,000 160,500 ด าเนินการ 

รวมแผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำั7ััโครงกำร 1,938,000 1,149,500  

2.3ัแผนงำนกำรศึกษำ 

9 
โครงการก่อสร้างห้องน้ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้าน
ชัฏป่าหวาย 

70,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 

รวมแผนงำนกำรศึกษำั1ัโครงกำร 70,000 0  

รวมยุทธศำสตร์ที่ั2ัท ้งสิ้นัั9ัโครงกำร 2,278,000 1,214,500  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ยุทธศำสตร์ที่ั 3ััด้ำนเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
 

งบประมำณ 
ที่ต ้งไว้ั(บำท) 

เบิกจ ำยจริง 
(บำท) 

หมำยเหตุ 

3.1ัแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชน 
1 โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป

ในเขตเทศบาล 
50,000 49,160 ด าเนินการ 

รวมแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชนัั1ััโครงกำร 50,000 49,160  
รวมยุทธศำสตร์ที่ั3ัท ้งสิ้นัั1ััโครงกำร 50,000 49,160  
 

ยุทธศำสตร์ที่ั 4ััด้ำนทร พยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อมและพล งงำน 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 
ที่ต ้งไว้ั(บำท) 

เบิกจ ำยจริง 
(บำท) 

หมำยเหตุ 

4.1ัแผนงำนสำธำรณสุข 
1 โครงการตาวิเศษ 50,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 

รวมแผนงำนสำธำรณสุขัั1ััโครงกำร 50,000 -  

รวมยุทธศำสตร์ที่ั4ัท ้งสิ้นั1ัโครงกำร 50,000 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ยุทธศำสตร์ที่ั 5ััด้ำนกำรบริหำรจ ดกำรศึกษำและสำธำรณสุข 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
 

งบประมำณ 
ที่ต ้งไว้ั(บำท) 

เบิกจ ำยจริง 
(บำท) 

หมำยเหตุ 

5.1ัแผนงำนกำรศึกษำ 
1 โครงการสายใยสัมพันธ์สู่การเรียนรู้ 50,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 

2 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 20,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 

3 โครงการแหล่งเรียนรู้สู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 30,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 

4 โครงการอุดหนุนอาหารเสริม(นม) 536,600 514,501 ด าเนินการ 

5 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน 966,000 892,500 ด าเนินการ 

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 398,800 268,305 ด าเนินการ 

รวมแผนงำนกำรศึกษำั6ัโครงกำร 2,001,400 1,675,306  

5.2ัแผนงำนสำธำรณสุข 
7 โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 20,000 19,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

8 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม
พระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราช
นารี 

20,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 

9 โครงการรณรงค์สุขาภิบาลอาหารสะอาด ปลอดภัย (Clean 
Food Good Taste) 

10,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 

10 โครงการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 10,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 

11 โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
และจิตอาสาชุมชน 

200,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 

12 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากร
สุนัขและแมว 

50,000 49,555 ด าเนินการ 

13 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 20,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 

14 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 20,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 

15 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

10,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 

รวมแผนงำนสำธำรณสุขั9ัโครงกำร 360,000 68,555  

5.3 แผนงำนกำรร กษำควำมสงบภำยใน 
16 โครงการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของยาเสพติด 10,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 

รวมแผนงำนกำรร กษำควำมสงบภำยในั1ัโครงกำร 10,000 0  

รวมยุทธศำสตร์ที่ั5ัท ้งสิ้นั16ัโครงกำร 2,371,400 68,555  



 

 
ยุทธศำสตร์ที่ั 6ััด้ำนกำรอนุร กษ์ศิลปว ฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
 

งบประมำณ 
ที่ต ้งไว้ั(บำท) 

เบิกจ ำยจริง 
(บำท) 

หมำยเหตุ 

6.1ัแผนงำนบริหำรท ่วไป 
1 โครงการจัดงานวันส าคัญต่างๆ 200,000 40,150 ด าเนินการ 

2 โครงการงานประเพณีไทยตะนาวศรี 30,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 

3 โครงการพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที ่5 เนื่องในวันท้องถิ่น 

100,000 11,900 ด าเนินการ 

รวมแผนงำนบริหำรท ่วไปัั3ััโครงกำร 330,000 52,050  

6.2ัแผนงำนศำสนำว ฒนธรรมและน นทนำกำร 

4 โครงการจัดงานวันลอยกระทง 70,000 90,530 เบิกตัดปี 

5 โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 70,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 

6 โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาปีที่ 43 100,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 

รวมแผนงำนกำรศึกษำัั3ััโครงกำร 240,000 90,530  
รวมยุทธศำสตร์ที่ัั6ััท ้งสิ้นัั6ััโครงกำร 570,000 142,580  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ยุทธศำสตร์ที่ั 7ััด้ำนกำรจ ดระเบียบชุมชน/ส งคมและกำรร กษำควำมปลอดภ ย 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 
ที่ต ้งไว้ั(บำท) 

เบิกจ ำยจริง 
(บำท) 

หมำยเหตุ 

7.1ัแผนงำนบริหำรงำนท ่วไป 
1 โครงการจัดงานวันเทศบาล 20,000 - ไม่ไดด้ าเนินการ 

2 โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 20,000 9,673 ด าเนินการ 

3 โครงการจัดสภาเด็กและเยาวชน 10,000 9,810 ด าเนินการ 

4 โครงการเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร, (ช่วยผู้บริหารสมาชิกสภาทอ้ง
ท้องถิ่น,ข้าราชการและพนักงานเทศบาล 

50,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 
 

5 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 50,000 - ไม่ไดด้ าเนินการ 

6 โครงการจัดตั้ง/อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 70,000 70,000 ด าเนินการ 

7 โครงการจัดท าแผนที่ภาษี 100,000 98,000 ด าเนินการ 

รวมแผนงำนบริหำรท ่วไปัั7ััโครงกำร 320,000 187,383  
7.2ัแผนงำนสำธำรณสุข 

8 
อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

160,000 157,280 ด าเนินการ 
 

รวมแผนงำนสำธำรณสุขั1ัโครงกำร 160,000 157,280  
7.3ัแผนงำนเคหะและชุมชน 

9 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 100,000 26,064 ด าเนินการ 

รวมแผนงำนเคหะและชุมชนั1ัโครงกำร 100,000 26,064  

7.4ัแผนงำนงบกลำง 

10 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,638,800 - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

11 เบี้ยยังชีพคนพิการ 960,000 - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

12 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000 18,000 ด าเนินการ 

รวมแผนงำนงบกลำงั3ััโครงกำร 6,634,800 18,000  

รวมยุทธศำสตร์ที่ัั7ััท ้งสิ้นัั12ััโครงกำร 7,214,800 388,727  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ยุทธศำสตร์ที่ั 8ััด้ำนกำรท องเที่ยวและกีฬำ 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 
ที่ต ้งไว้ั(บำท) 

เบิกจ ำยจริง 
(บำท) 

หมำยเหตุ 

8.1ัแผนงำนบริหำรงำนท ่วไป 
1 โครงการ “Running Sunset at Pawai” 150,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 

รวมแผนงำนบริหำรท ่วไปัั1ััโครงกำร 150,000 0  

8.2ัแผนงำนกำรศึกษำ 
2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาป่าหวายคัพ 100,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 

3 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ 20,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 

รวมแผนงำนกำรศึกษำัั2ััโครงกำร 120,000 0  

รวมยุทธศำสตร์ที่ั8ััท ้งสิ้นัั3ััโครงกำร 270,000 0  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
บ ญชีครุภ ณฑ์ 

1. ประเภทครุภ ณฑ์ส ำน กงำน 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
 

งบประมำณ 
ที่ต ้งไว้ั(บำท) 

เบิกจ ำยจริง 
(บำท) 

หมำยเหตุ 

1.1ัแผนงำนบริหำรงำนท ่วไป 

1 เก้าอ้ีท างาน 18,000 18,000 ด าเนินการ 

2 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู 278,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 

3 โต๊ะประชุม 65,000 65,000 ด าเนินการ 

รวมแผนงำนบริหำรงำนท ่วไปัั3ัโครงกำร 361,000 83,000  

รวมครุภ ณฑ์ส ำน กงำนท ้งสิ้นัั3ััโครงกำร 361,000 83,000  

 
ััััั2. ประเภทครุภ ณฑ์งำนบ้ำนงำนคร ว 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
 

งบประมำณ 
ที่ต ้งไว้ั(บำท) 

เบิกจ ำยจริง 
(บำท) 

หมำยเหตุ 

2.1ัแผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ 
1 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 47,500 46,500 ด าเนินการ 

2 เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 12,000 11,800 ด าเนินการ 

รวมแผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำั2ััโครงกำร 59,500 58,300  

รวมครุภ ณฑ์งำนบำ้นงำนคร วท ้งสิ้นัั2ััโครงกำร 59,500 58,300  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. ประเภทครุภ ณฑ์ยำนพำหนะและขนส ง 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
 

งบประมำณ 
ที่ต ้งไว้ั(บำท) 

เบิกจ ำยจริง 
(บำท) 

หมำยเหตุ 

3.1ัแผนงำนสำธำรณสุข 
1 รถจักรยานยนต์ 54,700 - ไม่ได้ด าเนินการ 

รวมแผนงำนสำธำรณสุขั1ัโครงกำร 54,700 0  

3.2ัแผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ 
2 โครงการปรับปรุงรถบรรทุก 6 ล้อ 350,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 

รวมแผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำั1ัโครงกำร 350,000 0  

3.3ัแผนงำนร กษำควำมสงบภำยใน 
3 รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 54,700 - ไม่ได้ด าเนินการ 

4 รถบรรทุก (ดีเซล) 715,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 

รวมแผนงำนร กษำควำมสงบภำยในั2ัโครงกำร 759,700   
รวมครุภ ณฑ์ยำนพำหนะและขนส งั4ััโครงกำรั 1,164,400 0  
 
 

4. ประเภทครุภ ณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
 

งบประมำณ 
ที่ต ้งไว้ั(บำท) 

เบิกจ ำยจริง 
(บำท) 

หมำยเหตุ 

4.1ัแผนงำนร กษำควำมสงบภำยใน 
1 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาล 200,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 

รวมแผนงำนร กษำควำมสงบภำยในั1ัโครงกำร 200,000 0  

รวมครุภ ณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ั1ัโครงกำรั 200,000 0  

 
 

5. ประเภทครุภ ณฑ์กีฬำ 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
 

งบประมำณ 
ที่ต ้งไว้ั(บำท) 

เบิกจ ำยจริง 
(บำท) 

หมำยเหตุ 

5.1ัแผนงำนสำธำรณสุข 
1 เครื่องออกก าลังกาย 400,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 

รวมแผนงำนสำธำรณสุขั1ัโครงกำร 400,000   

รวมครุภ ณฑ์กีฬำั1ัโครงกำรั 400,000 0  

 



 

 

6. ประเภทครุภ ณฑ์ก อสร้ำง 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
 

งบประมำณ 
ที่ต ้งไว้ั(บำท) 

เบิกจ ำยจริง 
(บำท) 

หมำยเหตุ 

6.1ัแผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ 
1 เครื่องตบดิน 21,000 20,400 ด าเนินการ 

2 เครื่องตัดคอนกรีต 25,000 24,800 ด าเนินการ 

3 เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า 10 kg. 10,000 9,500 ด าเนินการ 

4 เลื่อยยนต์ 10,000 10,000 ด าเนินการ 

5 สว่านไฟฟ้า 6,000 5,800 ด าเนินการ 

รวมแผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำั5ััโครงกำร 72,000 70,500  

รวมครุภ ณฑ์ก อสร้ำงั5ััโครงกำรั 1,164,400 70,500  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

กำรว ดผล  
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้ แนวทางการติดตามและประเมินผล

ยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น, แนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น, แบบก ากับการจัดท าแผนเพ่ือประเมินตนเอง และ แบบส ารวจความพึงพอใจ   
ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม ซึ่งท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพ                   
1.ัผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพ ฒนำท้องถิ่น 
(จากการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านชัฏป่าหวาย ครั้งที่ 
1/2565 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ที่เข้าร่วมประชุมจ านวน 7 ท่าน **โดยขอใช้คะแนนเดิม 
เนื่องจากไม่มีการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านชัฏป่าหวาย)  
 

  ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1.1ััข้อมูลสภำพท ่วไปขององค์กรปกครองส วนท้องถิ่น 20 18.14 
1.2ัักำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศ กยภำพ 20 17.43 
1.3ััยุทธศำสตร์ัประกอบด้วย 60 52.14 
      (1)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 8.71 
      (2)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 8.29 
      (3)  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 9.14 
      (4)  วิสัยทัศน์ (5) 4.57 
      (5)  กลยุทธ์ (5) 4.29 
      (6)   เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (5) 4.14 
      (7)  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 4.43 
      (8)  แผนงาน (5) 4.43 
      (9)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 4.14 

รวมคะแนน 100 87.71 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 

 ั2.ัผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำมสอดคล้องแผนพ ฒนำท้องถิ่นั 
(จากการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านชัฏป่าหวาย 
 ครั้งที ่1/2565 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ที่เข้าร่วมประชุมจ านวน 6 ท่าน)  
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1.ัักำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพิจำรณำ 10 9.17 
2.ัักำรประเมินผลกำรน ำแผนพ ฒนำท้องถิ่นไปปฏิบ ติในเชิงปริมำณ 10 9.00 
3.ัักำรประเมินผลกำรน ำแผนพ ฒนำท้องถิ่นไปปฏิบ ติในเชิงคุณภำพ 10 8.50 
4.ััแผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพิจำรณำ 10 8.50 
5.ััโครงกำรพ ฒนำััประกอบด้วย 60 47.83 
     5.1  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) (4.67) 
     5.2  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) (4.50) 
     5.3  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่ 
           การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 

(5) (4.17) 

     5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) (3.50) 
     5.5  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา    
           เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(5) (3.33) 

     5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) (4.00) 
     5.7  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) (4.33) 
     5.8  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ 
           มัน่คง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) (3.83) 

     5.9  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) (3.83) 
     5.10  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) (3.83) 
     5.11  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ 
             ผลทีค่าดว่าได้รับ 

(5) (3.83) 

     5.12  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) (4.00) 
รวมคะแนน 100 83.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.ัแบบกำรประเมินตนเองัเพื่อเป็นกำรก ำก บกำรจ ดท ำแผนพ ฒนำท้องถิ่น 
ค ำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจะท าการประเมินและรายงาน
ทุกๆครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาแล้ว 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ประเด็นกำรประเมิน 
มีกำร

ด ำเนินงำน 
ไม มีกำร
ด ำเนินงำน 

ส วนที่ั 1ัคณะกรรมกำรพ ฒนำท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   
ส วนที่ั 2ักำรจ ดท ำแผนกำรพ ฒนำท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   
10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
11. มีการก าหนดเป้าประสงค์   
12. มีการก าหนดตัวชี้วัดการพัฒนาท้องถิ่น   
13. มีการก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาท้องถิ่น   
15. มีการก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น   
16. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
17. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   



 

4.ัผลควำมพึงพอใจต อผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลบ้ำนช ฏป่ำหวำยัปีงบประมำณัพ.ศ.ั2565 

กำรติดตำมและประเมินผลแผนพ ฒนำท้องถิ่น 
แบบประเมินควำมพึงพอใจต อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส วนท้องถิ่นในภำพรวม 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
**เก็บข้อมูลประชำชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านชัฏปา่หวายั(แบบสุ ม)  จ ำนวน ัั110  ชุด  

ส วนที่ั 1ัข้อมูลท ่วไป 

1.เพศ (1) ชาย   ( 52 คน) (2) หญิง  ( 58 คน)   
2. อายุ (1) ต่ ากว่า 20 ปี (  1  คน) (2) 20 – 30 ปี ( 10 คน) 
 (3) 31 – 40 ปี ( 22 คน) (4) 41 – 50 ปี ( 25 คน) 
 (5) 51 – 60 ปี ( 30 คน) (6) มากกว่า 60 ปี ( 22 คน) 

3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา ( 30 คน) (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ( 30 คน) 
 (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  ( 30 คน) (4) ปริญญาตรี ( 20 คน) 
 (5) สูงกว่าปริญญาตรี (  0  คน) 

4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ (  2  คน) (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ( 19 คน) 
 (3) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ( 30 คน) (4) รับจ้าง ( 28 คน) 
 (5) นักเรียน/นักศึกษา (  4 คน) (6) เกษตรกร ( 18 คน) 
 (7) อ่ืนๆ (ระบุ) (  9 คน)   

ส วนที่ั 2ัควำมพึงพอใจต อผลกำรด ำเนินงำนของเทศบาลต าบลบ้านชัฏป่าหวาย 

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านชัฏป่าหวายในภาพรวม มำกน้อยเพียงใด 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 12 คน 98 คน 0 คน 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 13 คน 93 คน 4 คน 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6 คน  101 คน 3 คน 

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 4 คน  103 คน 3 คน  

5) มีความโปร่งใสในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 7 คน   97 คน 6 คน 

6) ผลการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  4 คน  100 คน  6 คน 

7) ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  4 คน  102 คน  4 คน 

8) มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  7 คน   99 คน  4 คน 

9) ประโยชน์ที่ประขาขนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  7 คน   98 คน  5 คน 

คิดเป็นร้อยละ 6.47 % 90.00 % 3.53 % 

 
 



 

ควำมพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ผลกำรด ำเนินงำนในแต ละยุทธศำสตร์ 
ยุทธศำสตร์ที่ั 1ักำรพ ฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและสว สดิกำรส งคม 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 5 คน 98 คน 7 คน 
2) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรบัรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  9 คน 93 คน 8 คน 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  7 คน 97 คน 6 คน 
4) มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  7 คน 95 คน 8 คน  
5) มีความโปร่งใสในการด าเนนิงานโครงการ/กิจกรรม  5 คน  95 คน 10 คน 
6) ผลการด าเนนิงานเปน็ไปตามระยะเวลาที่ก าหนด   6 คน  94 คน  10 คน 
7) ผลการด าเนนิงานโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น   6 คน 101 คน  3 คน 
8) มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน   6 คน 100 คน  4 คน 
9) ประโยชน์ทีป่ระขาขนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม   5 คน 100 คน  5 คน 

คิดเป็นร้อยละ 5.66 % 88.18 % 6.16 % 

ยุทธศำสตร์ที่ั 2ักำรพ ฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภคัสำธำรณูปกำรัและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6 คน  103 คน 1 คน 
2) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรบัรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7 คน    98 คน 5 คน 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 4 คน  105 คน 1 คน 
4) มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 2 คน  107 คน 1 คน  
5) มีความโปร่งใสในการด าเนนิงานโครงการ/กิจกรรม 3 คน  105 คน 2 คน 
6) ผลการด าเนนิงานเปน็ไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  5 คน 100 คน  5 คน 
7) ผลการด าเนนิงานโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  4 คน 102 คน  4 คน 
8) มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  4 คน 105 คน  1 คน 
9) ประโยชน์ทีป่ระขาขนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  0 คน 110 คน 06 คน 

คิดเป็นร้อยละ 3.54 % 94.44 % 2.02 % 

 

 

 

 

 

 

 



 

ยุทธศำสตร์ที่ั 3ักำรพ ฒนำด้ำนเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7 คน 101 คน 2 คน 
2) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรบัรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  7 คน 98 คน 5 คน 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  4 คน  103 คน 3 คน 
4) มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  3 คน 104 คน 3 คน  
5) มีความโปร่งใสในการด าเนนิงานโครงการ/กิจกรรม  5 คน  102 คน 3 คน 
6) ผลการด าเนนิงานเปน็ไปตามระยะเวลาที่ก าหนด   6 คน  101 คน  3 คน 
7) ผลการด าเนนิงานโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น   4 คน  102 คน  4 คน 
8) มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน   4 คน  105 คน  1 คน 
9) ประโยชน์ทีป่ระขาขนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  2 คน  107 คน  1 คน 

คิดเป็นร้อยละ 4.42 % 93.23 % 2.53 % 

ยุทธศำสตร์ที่ั 4ักำรพ ฒนำด้ำนทร พยำกรธรรมชำติัสิ่งแวดล้อมัและพล งงำน 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7 คน 101 คน 2 คน 
2) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรบัรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8 คน 101 คน 1 คน 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 5 คน 103 คน 2 คน 
4) มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6 คน 103 คน 1 คน  
5) มีความโปร่งใสในการด าเนนิงานโครงการ/กิจกรรม 5 คน  102 คน 3 คน 
6) ผลการด าเนนิงานเปน็ไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  5 คน 101 คน  4 คน 
7) ผลการด าเนนิงานโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  5 คน  103 คน  2 คน 
8) มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  5 คน  104 คน  1 คน 
9) ประโยชน์ทีป่ระขาขนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  6 คน  102 คน 2 คน 

คิดเป็นร้อยละ 5.25 % 92.93 % 1.82 % 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ยุทธศำสตร์ที่ั 5ักำรพ ฒนำด้ำนกำรบริหำรจ ดกำรศึกษำและบริกำรสำธำรณสุข 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7 คน 98 คน 5 คน 
2) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรบัรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 5 คน 100 คน 5 คน 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 5 คน 102 คน 3 คน 
4) มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 5 คน 101 คน 4 คน  
5) มีความโปร่งใสในการด าเนนิงานโครงการ/กิจกรรม 5 คน  100 คน 5 คน 
6) ผลการด าเนนิงานเปน็ไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  5 คน  100 คน  5 คน 
7) ผลการด าเนนิงานโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  5 คน  102 คน  3 คน 
8) มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  5 คน  102 คน  3 คน 
9) ประโยชน์ทีป่ระขาขนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  6 คน  100 คน  4 คน 

คิดเป็นร้อยละ 4.85 % 91.41 % 3.74 % 

ยุทธศำสตร์ที่ั 6ักำรพ ฒนำด้ำนกำรอนุร กษ์ศิลปว ฒนธรรมัประเพณีท้องถิ่น 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 5 คน 99 คน 6 คน 
2) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรบัรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 5 คน 98 คน 7 คน 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 5 คน 98 คน 7 คน 
4) มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 5 คน 98 คน 7 คน  
5) มีความโปร่งใสในการด าเนนิงานโครงการ/กิจกรรม 5 คน  98 คน 7 คน 
6) ผลการด าเนนิงานเปน็ไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  3 คน  101 คน  6 คน 
7) ผลการด าเนนิงานโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  5 คน  100 คน  5 คน 
8) มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  5 คน  100 คน  5 คน 
9) ประโยชน์ทีป่ระขาขนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  5 คน  100 คน  5 คน 

คิดเป็นร้อยละ 4.34 % 90.10 % 5.56 % 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ยุทธศำสตร์ที่ั 7ักำรพ ฒนำด้ำนกำรบริกำรประชำชนตำมหล กกำรบริกำรจ ดกำรที่ดีโดยยึดหล กธรรมภิบำล 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7 คน 100 คน 3 คน 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 6 คน 99 คน 5 คน 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6 คน 98 คน 6 คน 

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 5 คน 102 คน 3 คน  

5) มีความโปร่งใสในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 4 คน  102 คน 4 คน 

6) ผลการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  5 คน  100 คน  5 คน 

7) ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  7 คน  101 คน  2 คน 

8) มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  6 คน  102 คน  2 คน 

9) ประโยชน์ที่ประขาขนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  5 คน  102 คน  3 คน 

คิดเป็นร้อยละ 5.15 % 91.52 % 3.33 % 

 

ยุทธศำสตร์ที่ั 8ักำรพ ฒนำด้ำนกำรท องเที่ยวและกีฬำ 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 5 คน 98 คน 7 คน 
2) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรบัรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  9 คน 93 คน 8 คน 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  7 คน 97 คน 6 คน 
4) มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  7 คน 95 คน 8 คน  
5) มีความโปร่งใสในการด าเนนิงานโครงการ/กิจกรรม  5 คน  95 คน 10 คน 
6) ผลการด าเนนิงานเปน็ไปตามระยะเวลาที่ก าหนด   6 คน  94 คน  10 คน 
7) ผลการด าเนนิงานโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น   6 คน 101 คน  3 คน 
8) มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน   6 คน 100 คน  4 คน 
9) ประโยชน์ทีป่ระขาขนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม   5 คน 100 คน  5 คน 

คิดเป็นร้อยละ 5.66 % 88.18 % 6.16 % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สรุป  
ผลการด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล   

  บ้านชัฏป่าหวาย ในภาพรวมพบว่าระดับความพึงพอใจอยู่ใน เกณฑ์ท่ีดี      
 

ปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบ ติงำน 
1. จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เนื่องจากบางโครงการต้อง

ใช้เงินงบประมาณจ านวนมากในการด าเนินโครงการ 
 2. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ท าให้การด าเนินการบางโครงการเป็นไปด้วย
ความล่าช้า 
 3. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมากเกินไป ไม่สามารถด าเนินการได้ทุกโครงการ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. น าโครงการที่เกินศักยภาพของไปประสานกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณต่อไป 
 2. ควรด าเนินการซักซ้อมและท าความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ 
 3. ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณหลังจากท่ีมีงบประมาณจัดสรรเข้ามา 
เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการได้อย่างทันท่วงที 
 4. ควรจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นตามสภาพปัญหาของพ้ืนที่และตามความจ าเป็นโดยค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวม
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