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ค าน า 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพ่ือด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและรายงานผล พร้อมเสนอความเห็นให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบเพ่ือ
เสนอต่อ สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศใช้ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบโดยทั่วกัน 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปี 2560 ฉบับนี้  เป็นการติดตามและ
ประเมินผล การด าเนินงานของเทศบาลต าบลปัว หลังสิ้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งรายงานประกอบด้วย 
วิสัยทัศน์ พันธ์กิจ และจุดมุ่งหมายการพัฒนา การประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ การติดตามผลการด าเนินงาน
ของเทศบาล ภายใต้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) การประเมินผลการด าเนินงานตามแต่ละยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาตามที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาถือเป็นสิ่งที่สามารถบ่งชี้ถึงความส าเร็จของ
องค์กรในการน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ และผลการด าเนินงานในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่องค์กรได้ด าเนินการ
ไปแล้วนั้น ก่อให้เกิดประโยชน์และสนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนใน
ชุมชนได้มากน้อยเพียงใด อันเป็นประโยชน์ต่อการน าข้อมูลจากการติดตามและประเมินผลไปปรับปรุงในการวาง
แผนการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อชุมชน ต่อไป 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ขอขอบคุณท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้ความ
ร่วมมือ และให้ข้อมูลต่อการด าเนินงานและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประจ าปี 2560  นี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่ด าเนินงาน และประชาชนในชุมชนต่อไป 

 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
           เทศบาลต าบลปัว 
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ส่วนที่  1 
บทน า 

 

เทศบาลต าบลปัว ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลปัว ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 (ระหว่างเดือนเมษายน 2560 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2560)  ตามระเบียบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13(3) และ ข้อ 14(5)  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
และตามระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกกันเอง   จ านวนสามคน กรรมการ 
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีคัดเลือกกันเอง    จ านวนสองคน กรรมการ 
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก   จ านวนสองคน กรรมการ 
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง    จ านวนสองคน กรรมการ 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก     จ านวนสองคน กรรมการ 
โดยให้คณะกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกคนหนึ่งท าหน้าที่

เลขานุการคณะกรรมการ 
โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

  1.  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
2.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลปัว  เป็นไปด้วยความถูกต้องตาม 
ระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปัว  จึงได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลปัว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ครั้งที่ 2  (ระหว่างเดือนเมษายน 
พ.ศ. 2560  ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2560) ขึ้น   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

ส่วนที่ 2 
แนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

 

 เทศบาลต าบลปัว ได้ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2560-2562)  โดยพิจารณาความสอดคล้องจากแนวทางการพัฒนา  เพ่ือให้เห็นภาพรวมของทิศทางการ
พัฒนาที่เทศบาลต าบลปัว  ได้ก าหนดไว้และน ามาใช้เป็นกรอบในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลปัว  ได้พิจารณาจากยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจาก  
ทิศทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 
2  แผนพัฒนาจังหวัดน่าน  แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน  แผนพัฒนาอ าเภอปัว  นโยบาย
ของผู้บริหาร และจะต้องค านึงถึงศักยภาพของเทศบาล  รวมถึงปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ด้วย  มา
เป็นแนวทางในการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลปัว   
 

แนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลปัว 

1. วิสัยทัศน์การพัฒนา  

                  เมืองปัวสะอาดงามปลอดภัย        หลากหลายทางวัฒนธรรม 
       พัฒนาการศึกษาคู่ธรรมาภิบาล           คุณภาพชีวิตและสังคมสงบสุข   

มุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2.  พันธกิจ 
  2.1  พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และวางระบบผังเมืองชุมชนรองรับการพัฒนาเมืองน่าอยู่ 
2.2  ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน และเสริมสร้างศักยภาพด้านเศรษฐกิจ  
การค้า การเกษตร และการท่องเที่ยว สู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
2.3  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา และการสาธารณสุขท่ีดี เสริมสร้างส่วน 
ร่วมในการพัฒนาน าไปสู่สังคมสงบสุข  
2.4  ส่งเสริมสนับสนุนการบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี 
งามของท้องถิ่น    
2.5  ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เป็นระบบ  

   2.6  ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล  
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3. เป้าประสงค์ 
3.1  ระบบโครงสร้างพื้นฐานดี เส้นทางคมนาคมได้มาตรฐาน  สิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
      ทั่วถึง มุ่งสู่เมืองน่าอยู่ 
3.2  ชุมชนมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ ประชาชนมีอาชีพและรายได้  เสริมสร้างความเป็นอยู่ 
      ของประชาชนดีขึ้นอย่างสมดุล   
3.3  พัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต การศึกษา สุขอนามัย และความปลอดภัยของ 
      ประชาชน และเสริมสร้างศักยภาพในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน 
3.4  อนุรักษ์ บ ารุงรักษา และฟ้ืนฟูความหลากหลายด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ 
      ปัญญาท้องถิ่น ให้มีการสืบสานคงอยู่ต่อไป 
3.5  บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
3.6  องค์กรมีการบริหารจัดการและการบริการที่ดี และทันต่อการเปลี่ยน แปลงของสังคมโลก 

 

4. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ในช่วงสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
ยุทธศาสตร์ 1.  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

 แนวทางการพัฒนา  1.1 พัฒนา ปรับปรุง เส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน คลอบคลุมและทั่วถึง 
       1.2 พัฒนา ปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้เพียงพอและทั่วถึง 
       1.3 สนับสนุนการพัฒนาระบบผังเมืองชุมชน  

ยุทธศาสตร์ 2.  ด้านการเกษตร เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา  2.1 จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

       2.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
       2.3 พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว 
       2.4 พัฒนาบริการและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
       2.5 พัฒนา ปรับปรุง เส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางขนถ่ายผลผลิต 
       2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ 3.  ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
แนวทางการพัฒนา   3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

   3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข 
   3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการ นันทนาการและการกีฬา 

3.4 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม 
   3.5 สนับสนุนโภชนาการแก่เด็กนักเรียนก่อนปฐมวัยและประถมศึกษา 
   3.6 สนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   3.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   3.8 สนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ 4.  ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 4.1 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

    4.2 พัฒนาแหล่งวัฒนธรรม ศิลปะ และโบราณสถาน 

ยุทธศาสตร์ 5.  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 5.1 ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างจิตส านึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม 
    5.2 ส่งเสริม สนับสนุนการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    5.3 สนับสนุนและพัฒนาการจัดระบบบ าบัดน้ าเสีย การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง 

ปฏิกูล 
    5.4 สนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร์ 6.  ด้านการบริหารจัดการและการบริการ 
แนวทางการพัฒนา 6.1 สนับสนุนการประสานงานและบูรณาการพัฒนาร่วมกับหน่วยงานอื่น 

    6.2 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
    6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กร ชุมชน 
    6.4 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องจักรกลที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 

   6.5 สนับสนุนและพัฒนางานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย                   
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ส่วนที่ 3 
แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

จากการสอบถามประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ เทศบาล
ต าบลปัว ในภาพรวม จากการสุ่มตัวอย่างประชาชนในพ้ืนที่ จากนั้นน าข้อมูลที่รวบรวมมาได้มาวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้หลักสถิติร้อยละประเภทสถิติพรรณนาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์  ในปีงบประมาณ 2560 การสอบถามข้อมูล
ในครั้งนี้  เพ่ือรับทราบความคิดเห็นต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลปัว  ในภาพรวมเพ่ือจะน าไปปรับปรุงผล
การด าเนินงานและแก้ไขข้อบกพร่องตลอดจนตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่   โดยแบ่งข้อมูลการ
ประเมินออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้  (1)ข้อมูลทั่วไปของประชาชน  (2)ระดับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  (3)ข้อเสนอแนะ โดยมีแผนภูมิอธิบายแบบรายงานการติดตามและ
ประเมินผล ดังนี้ 

 
แผนภูมิอธิบายแบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประกอบไปด้วยแบบรายงาน 3 แบบ และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 แบบ ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แบบรายงาน 

แบบประเมินผลแผนฯ 
(Input) 

แบบติดตามแผนฯ 
(Process) 

แบบประเมินผลแผนฯ 
(Output) 

แบบท่ี 1 
การประเมินการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

แบบท่ี 2 
แบบติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

แบบท่ี 3/1 
แบบประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ 

แบบท่ี 3/2 
แบบประเมินความพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

แบบท่ี 3/3 
แบบประเมินความพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ 
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แบบที ่ 1  แบบก ากบัการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น 
 ค ำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ
ท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลปัว  อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การ
ด าเนินงาน 

ไม่มี 
การ

ด าเนินงาน 

ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3.มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
ส่วนที่  2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7.มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   
10.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของ
ท้องถิ่น 

  

11.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
12.มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13.มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14.มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17.มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18.มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
19.มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   
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แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ค ำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี โดยก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานทุก ๆ 3  เดือน  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม-ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1  

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลปัว  อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน 

2. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาส  
(1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม)     (2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม) 
(3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน)   (4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน) 

 

ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี 

3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

ยุทธศาสตร์ 
ปีท่ี 1 (2560) ปีท่ี 2 (2561)   ปีท่ี 3 (2562) รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน  

92 137,480,000 16 27,550,000 8 10,092,000 116 175,122,000 

2.ด้านการเกษตร 
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

37 50,144,000 10 2,090,000 7 8,110,000 54 60,344,000 

3.ด้านการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย ์

67 55,211,460 12 1,591,500 11 30,491,500 90 87,294,460 

4.ด้านศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

9 2,830,000 4 750,000 4 750,000 17 4,330,000 

5.ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

16 27,556,000 - - 4 354,250,000 20 381,806,000 

6.ด้านการบรหิาร
จัดการและการบริการ 

38 55,090,000 3 3,300,000 - - 41 58,390,000 

รวม 262 334,051,460 45 35,281,500 34 403,693,500 341 773,026,460 

 



4. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี 2560-2562   (ระหว่างเดือนเมษายน 2560 – เดือนกันยายน 2560) 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการที่
ด าเนินการแล้ว 

จ านวนโครงการ             
ที่อยู่ในระหว่าง

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ              
 ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ                
ที่มีการเพ่ิมเติม 

จ านวนโครงการทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1.ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 16 76.19 - - 2 9.53 3 14.28 - - 21 100 

2.ด้านการเกษตร เศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

1 33.33 - - 1 33.33 1 33.34 - - 3 100 

3.ด้านการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 34 61.81 - - 16 29.09 5 9.10 - - 55 100 

4.ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

5 55.55 - - - - 4 44.45 - - 9 100 

5.ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- - - - - - - - - - - - 

6.ด้านการบริหารจัดการและ
การบริการ 5 83.33 - - - - 1 16.67 - - 6 100 

รวม 61 64.90 - - 19 20.20 14 14.90 - - 94 100 
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5. สรุปผลโครงการที่ด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ 2560   (ระหว่างเดือนเมษายน 2560 – เดือนกันยายน 2560) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

จ านวนโครงการที่
ด าเนินการแล้ว 

จ านวนโครงการ             
ที่อยู่ในระหว่าง

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ              
 ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ                
ที่มีการเพ่ิมเติม 

จ านวนโครงการทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1.ส านักปลัด 14 70.00 - - - - 6 30.00 - - 20 100 

2.กองวิชาการและแผนงาน 2 66.67 - - - - 1 33.33 - - 3 100 

3.กองคลัง 2 50.00 - - 2 50.00 - - - - 4 100 

4.กองการศึกษา 21 60.00 - - 14 40.00 - - - - 35 100 

5.กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 5 55.56 - - - - 4 44.44 - - 9 100 

6.กองช่าง 17 73.90 - - 3 13.05 3 13.05 - - 23 100 

รวม 61 64.90 - - 19 20.20 14 14.90 - - 94 100 
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โครงการที่ด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
(ระหว่างเดือนเมษายน 2560 – เดือนกันยายน 2560) 

 

1. ส านักปลัดเทศบาล 
ล าดับ

ที ่
โครงการ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

งบประมาณที่
ใช้จริง 

ผลการด าเนินงาน 

1 พิธีเปิดอาคารจุดจอดรถโดยสารอ าเภอปัว ด้านการบริหารจัดการและการบริการ 30,000 20,540 ด าเนินการแล้ว 
2 เพ่ิมประสิทธิภาพพนักงาน (คนส าราญ งานส าเร็จ) ด้านการบริหารจัดการและการบริการ 30,000 50,000 ด าเนินการแล้ว 
3 รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสร็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนที่อ าเภอปัว 
ด้านการบริหารจัดการและการบริการ 390,000 335,695 ด าเนินการแล้ว 

4 เทิดทูนพระมหากษัตริย์ องค์พ่อหลวง ของปวงชนชาวไทย 
เสด็จสู่สวรรคาลัย ผองท้องถิ่นไทยน้อมร าลึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ 

ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 200,000 198,425 ด าเนินการแล้ว 

5 งานบวงสรวงพญาผานอง ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 3,000 3,000 ด าเนินการแล้ว 
6 งานบวงสรวงพญาภูคา ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 5,000 5,000 ด าเนินการแล้ว 
7 งานวันเฉลิมฯ (วันแม่) ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 10,000 5,000 ด าเนินการแล้ว 
8 งานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม จังหวัดน่าน ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 5,000 - ยกเลิก 
9 งานวันเฉลิมฯ (วันพ่อ)  ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 5,000 - ยกเลิก 
10 วันส าคญั ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 80,000 141,000 ด าเนินการแล้ว 
11 ถนนคนเดินกระตุ้นเศรษฐกิจ 

(กาดสวนสาฯ มาม่วนใจ๋) 
การเกษตร เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 10,000 5,340 ด าเนินการแล้ว 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

งบประมาณที่
ใช้จริง 

ผลการด าเนินงาน 

12 วันเทศบาล ด้านการบริหารจัดการและการบริการ 10,000 10,000 ด าเนินการแล้ว 
13 ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 10,000 23,960 ด าเนินการแล้ว 
14 จิบกาแฟ  แลเมืองปัว ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 4,900 4,900 ด าเนินการแล้ว 
15 ค่าใช้จ่ายปูองกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 10,000 9,990 ด าเนินการแล้ว 
16 ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อน ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 100,000 24,098 ด าเนินการแล้ว 
17 ซ้อมแผนปูองกันภัยฝุายพลเรือน ระดับเทศบาล ด้านการบริหารจัดการและการบริการ 10,000 - ยกเลิก 
18 อบรมคุณธรรมจริยธรรม ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 20,000 - ยกเลิก 
19 สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 10,000 - ยกเลิก 
20 ปูองกันสถาบันส าคัญของชาติ ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 3,000 - ยกเลิก 

 
 
 

2. กองวิชาการและแผนงาน 
ล าดับ

ที ่
โครงการ ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบประมาณที่

ได้รับอนุมัติ 
งบประมาณที่

ใช้จริง 
ผลการด าเนินงาน 

1 จัดท าแผนพัฒนาเทศบาล ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 24,000 24,000 ด าเนินการแล้ว 
2 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 5,000 4,990 ด าเนินการแล้ว 
3 ศูนย์แสดงกว่าง การเกษตร เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 120,000 - ยกเลิก 
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3. กองคลัง 
ล าดับ

ที ่
โครงการ ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบประมาณที่

ได้รับอนุมัติ 
งบประมาณที่

ใช้จริง 
ผลการด าเนินงาน 

1 อุดหนุนศูนย์จัดซื้อจัดจ้างระดับอ าเภอ ด้านบริหารจัดการและการบริการ 10,000 10,000 ด าเนินการแล้ว 
2 ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนารายได้ ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 100,000 77,657 ด าเนินการแล้ว 
3 ท้องถิ่นพัฒนาชาวประชาร่วมเสียภาษี ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 5,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 
4 จัดท าหรือปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 10,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 

 
4. กองการศึกษา 

ล าดับ
ที ่

โครงการ ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

งบประมาณที่
ใช้จริง 

ผลการด าเนินงาน 

1 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 50,000 39,000 ด าเนินการแล้ว 
2 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจัดนิทรรศการ ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 20,000 13,850 ด าเนินการแล้ว 
3 โครงการจัดงานวันส าคัญ ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 20,000 22,305 ด าเนินการแล้ว 
4 ค่าอาหารกลางวัน ศพด. ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 1,141,700 1,141,700 ด าเนินการแล้ว 
5 ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาอาชีพ ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 20,000 19,562 ด าเนินการแล้ว 
6 อุดหนุนชมรม ผส.ทต.ปัว โครงการแข่งขันกีฬาสัญจร ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 58,500 58,500 ด าเนินการแล้ว 
7 จัดงานกว่าง ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 20,000 28,500 ด าเนินการแล้ว 
8 จัดงานประเพณีสงกรานต์ ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 10,000 8,000 ด าเนินการแล้ว 
9 นมโรงเรียนในเขต ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 3,238,400 3,238,316.74 ด าเนินการแล้ว 
10 นมโรงเรียน ศพด. ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 446,500 445,481.94 ด าเนินการแล้ว 
11 อุดหนุนโรงเรียนบ้านปรางค์ โครงการปรางค์ปริทัศน์ ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 30,000 30,000 ด าเนินการแล้ว 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

งบประมาณที่
ใช้จริง 

ผลการด าเนินงาน 

12 อุดหนุนโรงเรียนในเขตค่าอาหารกลางวัน ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 6,760,000 6,760,000 ด าเนินการแล้ว 
13 อุดหนุนโรงเรียนบ้านร้อง โครงการพัฒนางานวิชาการ ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 20,000 20,000 ด าเนินการแล้ว 
14 อุดหนุนโรงเรียนบ้านปุาหัด โครงการจัดหาครูจ้างสอน ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 20,000 20,000 ด าเนินการแล้ว 
15 อุดหนุนส านักงานเขตพ้ืนที่ ฯ โครงการฝึกอบรมทบทวนลูกเสือ ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 6,000 6,000 ด าเนินการแล้ว 
16 อุดหนุนชมรม ผส.อ.ปัว โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพฯ ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 10,000 10,000 ด าเนินการแล้ว 
17 อุดหนุนชรม  ผส.ทต.ปัว โครงการส่งเสริมประเพณีรดน้ าด าหัว ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 10,000 10,000 ด าเนินการแล้ว 
18 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 14,445,600 13,975,900 ด าเนินการแล้ว 
19 เบี้ยยังชีพคนพิการ ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 5,520,000 4,659,200 ด าเนินการแล้ว 
20 เบี้ยยังชีพคนปุวยเอดส์ ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 96,000 95,000 ด าเนินการแล้ว 
21 โครงการแข่งขันกีฬามวลชนคัพ ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 5,000 5,000 ด าเนินการแล้ว 
22 จ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 20,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 
23 ประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 2,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 
24 จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 40,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 
25 ต าบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 2,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 
26 พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลคนพิการ ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 2,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 
27 สนับสนุนการจัดท าและทบทวนแผนชุมชน ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 10,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 
28 แข่งขันกีฬากลุ่มเทศบาลจังหวัดน่าน ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 30,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 
29 โครงการท าบุญตักบาตรในวันปีใหม่ ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 10,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 
30 โครงการผ่อดอกชมพูภูคาบาน ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 20,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 

 
 13 



 
ล าดับ

ที ่
โครงการ ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบประมาณที่

ได้รับอนุมัติ 
งบประมาณที่

ใช้จริง 
ผลการด าเนินงาน 

31 ส่งเสริมประเพณีแข่งเรือ ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 20,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 
32 สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ า ต.ปัว ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 26,400 - ไม่ได้ด าเนินการ 
33 อุดหนุนโรงเรียนวรนคร โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 20,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 
34 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ทต.ปัว ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 10,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 
35 กีฬาพญาผานองเกมส์ ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 10,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 

 

5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ล าดับ

ที ่
โครงการ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

งบประมาณที่
ใช้จริง 

ผลการด าเนินงาน 

1 อุดหนุนชมรม อสม. เทศบาลต าบลปัว ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 30,000 30,000 ด าเนินการแล้ว 

2 รู้เท่าทันปูองกันเอดส์ ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 2,000 0 ด าเนินการแล้ว 
3 ส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 2,000 0 ด าเนินการแล้ว 
4 สุขภาพดี ชีวิตมีสุข ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 2,000 0 ด าเนินการแล้ว 
5 อบรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาในกลุ่มวัยรุ่น ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 2,000 0 ด าเนินการแล้ว 
6 การปูองกันเฝูาระวังโรคสัตว์ติดต่อจากสัตว์สู่คน ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 10,000 - ยกเลิก 
7 การปูองกันและควบคุมโรคระบาด ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 10,000 - ยกเลิก 
8 รณรงค์และปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 10,000 - ยกเลิก 
9 อุดหนุนคณะกรรมการศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 97,500 - ยกเลิก 
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6. กองช่าง 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

ผลการด าเนินงาน 

1 
 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รปูตัวยูแบบมีฝาปิด หน้า
หอประชุม – บ้านนายเจริญ พันชน   ม.1 ต.ปัว 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 328,000 323,000 
 

ด าเนินการแล้ว 

2 ถมดินพร้อมปรับเกลี่ยที่สาธารณ ประโยชน์  ม.2 ต.ปัว ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 349,000 347,000 ด าเนินการแล้ว 
3 
 

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายถวิล – ถนนน่านทุ่งช้าง  
ม.4 ต.ปัว 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 355,000 354,000 
 

ด าเนินการแล้ว 

4 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายแสง  ม.5 ต.ปัว ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 41,000 40,500 ด าเนินการแล้ว 
5 ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าปุาชุมชน  ม.5 ต.ปัว ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 300,000 300,000 ด าเนินการแล้ว 
6 

 
ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. แบบมีฝาปิด ซอยบ้านนายเปฺก 
– ปากซอยตึกใหม่  ม.7 ต.ปัว 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 350,000 
 

350,000 
 

ด าเนินการแล้ว 

7 ก่อสร้างถนน คสล. สายนายประทูล  ม.8 ต.ปัว ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 351,500 351,000 ด าเนินการแล้ว 
8 
 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง ถนน คสล. สายกลางสี่แยกบ้านนาง
วรรณา – สามแยกวัดนาปุาน ม.1 ต.สถาน 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 147,000 
 

147,000 ด าเนินการแล้ว 

9 
 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. แบบมีฝาปิด สายบ้านนายค า 
ศิริรัตน์  ม.1 ต.สถาน 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 199,500 197,000 
 

ด าเนินการแล้ว 

10 
 

ขยายผิวจราจร ถนน คสล. สายบ้านต้นแหลง – โรงบ่ม 
ใบยา  ม.2 ต.ไชยวัฒนา 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 345,500 345,000 
 

ด าเนินการแล้ว 

11 
 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. สายบ้านนางสวย สุทธหลวง 
ม.4 ต.วรนคร 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 350,000 347,000 
 

ด าเนินการแล้ว 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบประมาณที่

ได้รับอนุมัติ 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
ผลการด าเนินงาน 

12 
 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รปูตัวยู สายบ้านนายเดช  
พลจร    ม.6 ต.วรนคร 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 283,600 
 

281,000 
 

ด าเนินการแล้ว 

13 
 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รปูตัวยูแบบมีฝาปิด สายบ้าน
นายสุทัศน์   ม.6 ต.วรนคร 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 346,000 
 

345,000 
 

ด าเนินการแล้ว 

14 
 
 
 
 

อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าวังผา 
1.ซอยทิวสน – นายเล็ก สุทธหลวง  ม.3 ต.ปัว 
2.ซอยบ้าน อ.ทวี – อ.เครือวัลย์  ม.3 ต.ปัว 
3.บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลอิมมานุเอล – หน้าร้านขาย
รถยนต์ ม.7 ต.ปัว 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
358,100 

 
 
 
 

328,397 
 
 
 

 

ด าเนินการแล้ว 

15 
 
 
 

อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค อ.ปัว 
1.ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟูาสาธารณะ ถนนสายบ้าน
แก้มราษฏร์พัฒนา – สะพานบ้านร้องแง  
ม.4 ต.วรนคร 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
51,200 

 
 
 

50,904.55 
 
 
 

ด าเนินการแล้ว 

16 ปรับปรุงสนามกีฬาพญาผานอง ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 259,000 259,000 ด าเนินการแล้ว 
17 ปรับปรุงอาคารโอท๊อปบริเวณตลาดสดเทศบาล 2 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 100,000 100,000 ด าเนินการแล้ว 
18 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติคอนกรีต ซอยน้ าดื่ม
สายทิพย์  ม.5 ต.วรนคร 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 368,000 
 

- 
 

ยังไม่ได้ด าเนินการแล้ว 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

ผลการด าเนินงาน 

19 ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ดินบ้านแดนพนา ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 236,000 - ยังไม่ได้ด าเนินการ 
20 ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ที่ดินบ้านแดนพนา  ด้านเกษตร เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 86,000 - ยังไม่ได้ด าเนินการ 
21 ก่อสร้างถนน คสล. สายโรงกรองน้ าดื่ม ม.6 ต.ปัว ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 349,000 - ยกเลิก 
22 
 

ก่อสร้างถนน คสล. สายสวน ร.ต.ท.นคร – แยกต้นมะเดื่อ 
ม.2 ต.ปัว 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
345,000 - 

ยกเลิก 

23 
 

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติคอนกรีต 
สายโรงพักเก่า    ม.3 ต.ปัว 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 289,000 
 

- 
 

ยกเลิก 
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5. การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2560  
 แสดงงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2560  ที่ได้ด าเนินการเบิกจ่ายและ  แยกตาม
ยุทธศาสตร์ได้ดังนี ้
 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1.ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

4,483,801.55 100 - - 4,483,801.55 100 

2.ด้านการเกษตร เศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

5,340 100 - - 5,340 100 

3.ด้านการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 

31,064,910.68 100 - - 31,064,910.68 100 

4.ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

352,425 100 - - 352,425 100 

5.ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- - - - - - 

6.ด้านการบริหารจัดการและ
การบริการ 

417,235 100 - - 417,235 100 

รวม 36,323,712.23 100 - - 36,323,712.23 100 
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ส่วนที่  3  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
   1.โครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปีมีเป็นจ านวนมาก   แต่งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมี
อยู่อย่างจ ากัด  ซึ่งไม่เพียงพอต่อการรองรับโครงการตามแผน ท าให้ไม่สามารถสนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ตามแผนที่วางไว้ได้  
2. การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางมีความล่าช้าและไม่แน่นอน ท าให้ไม่สามารถด าเนิน 
โครงการต่าง ๆ ได้ ตามห้วงระยะเวลาที่วางไว้ตามแผนการด าเนินงานประจ าปี ส่งผลกระทบต่อการด าเนินโครงการที่
ล่าช้าและไม่ทันต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและประชาชน 
3. ปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่ยังให้ความส าคัญในด้านโครงสร้าง 
พ้ืนฐาน ท าให้มีการจัดสรรงบประมาณไปด าเนินการตามความต้องการในจ านวนที่มาก ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาในด้านอ่ืนมีน้อยลง  
 
แนวทางแก้ไขปัญหา 
1.ควรมีการประสานและบูรณาการโครงการกับหน่วยงานอื่นให้มากข้ึน เพ่ือขอรับการสนับสนุน 
งบประมาณจากหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องมาด าเนินโครงการในพ้ืนที่ 
2.จัดล าดับความเร่งด่วนของโครงการ รองรับการจัดสรรงบประมาณ และเร่งด าเนินโครงการ 
เพ่ือมิให้เกิดความล่าช้าและเสียหายต่อประชาชนในพื้นที ่
3.ควรมีการออกประชุมร่วมกับประชาชนในพื้นท่ีเพ่ือชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการแก้ไข 
ปัญหาและการพัฒนา  เพื่อให้การด าเนินงานคลอบคลุมในทุก ๆ ด้าน 
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แบบท่ี  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ค ำชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 2 ครั้งหลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลปัว  อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน 
2.  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน  1  ตุลาคม  2560  (ระหว่างเดือนเมษายน 2560 – เดือนกันยายน 2560) 
ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี  2560 
3.  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที ่                  
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ                        
ที่ได้ปฏิบัต ิ

1.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 90 21 
2.ด้านการเกษตร เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 37 3 
3. ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 67 55 
4.ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 9 9 
5.ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 16 - 
6.ด้านการบริหารจัดการและการบริการ 38 6 

รวม  262 94 
   คิดเป็นร้อยละ   35.88 
ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงาน 
4.  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก 
8-10 คะแนน 

พอใจ 
5-7 คะแนน 

ไม่พอใจ 
1-4 คะแนน 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 31.43 60.95 7.62 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 27.62 61.90 10.48 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 20.00 69.52 10.48 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 19.05 69.52 11.43 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 17.15 67.61 15.24 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 10.48 76.19 13.34 
7)  ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 18.10 70.48 11.42 
8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 20.96 62.86 16.18 
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 17.15 65.70 17.15 

ภาพรวม 20.20 67.20 12.60 
 
 
 
 
 



21 
 

5. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น พอใจมาก 
8-10 คะแนน 

พอใจ 
5-7 คะแนน 

ไม่พอใจ 
1-4 คะแนน 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 30.36 56.24 13.40 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 22.32 65.18 12.50 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 20.54 66.08 13.40 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 14.29 73.27 12.50 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 17.86 61.60 20.54 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 13.40 70.54 16.06 
7)  ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

14.28 69.65 16.07 

8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 16.07 65.18 18.75 
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 20.54 66.96 12.50 

ภาพรวม 18.86 66.07 15.07 

 
2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน

ด าเนินการ
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน) 

เพ่ิม/ลด 

1. ระยะทางของถนน คสล. ในเขตเทศบาล กม./ม. 54.640 55.00 +0.651 

 
ข้อมูล  : 1.เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  2560 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2   ด้านการเกษตร เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น พอใจมาก 
8-10 คะแนน 

พอใจ 
5-7 คะแนน 

ไม่พอใจ 
1-4 คะแนน 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 21.63 69.36 9.01 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 18.02 72.97 9.01 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 17.12 73.87 9.01 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 10.81 77.47 11.72 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 14.42 72.07 13.52 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.01 75.67 15.32 
7)  ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

16.22 66.66 17.12 

8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 13.52 77.47 9.01 
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 16.22 72.97 10.81 

ภาพรวม 15.22 73.16 11.62 

 
2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน

ด าเนินการ
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน) 

เพ่ิม/ลด 

1.จ านวนของสิ่งก่อสร้างด้านที่อยู่อาศัยที่มีการก่อสร้าง 
ในปี พ.ศ.2559 และ ปี พ.ศ.2560 

หลัง 4,564 4,615 +51 

2.จ านวนเงินภาษีท่ีจัดเก็บได้จาก ภาษีบ ารุงท้องที่ 
ภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีปูาย 

บาท 4,287,760.60 4,480,123.80 +192,363.20 

 
ข้อมูล  :  1.จากส านักทะเบียนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลปัว ปี 2559 และปี 2560 
   2.จากรายงานกองคลัง    เทศบาลต าบลปัว  ปี 2559 และปี 2560 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
1)  ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น พอใจมาก 
8-10 คะแนน 

พอใจ 
5-7 คะแนน 

ไม่พอใจ 
1-4 คะแนน 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 25.48 62.25 12.27 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 18.87 69.81 11.32 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 14.15 73.58 12.27 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 16.99 66.97 16.04 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 15.10 64.14 20.76 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 14.15 71.70 14.15 
7)  ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

16.04 72.64 11.32 

8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 15.10 71.70 13.20 
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 16.04 69.81 14.15 

ภาพรวม 16.88 69.17 13.95 

 
 

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน

ด าเนินการ
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน) 

เพ่ิม/ลด 

1.จ านวนคนสูงอายุที่ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือนหรือ
สวัสดิการจากภาครัฐ 

คน 1,756 1,915 +159 

2.จ านวนเด็กอายุ  3-5 ปี  ได้รับบริการเตรียมความพร้อม
ก่อนวัยเรียน 

คน 186 233 +47 

 
ข้อมูล :  1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปัว ปี 2560 และปี 2561 
 2.กองการศึกษา เทศบาลต าบลปัว  ปี 2559 และปี 2560 
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ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1)  ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น พอใจมาก 
8-10 คะแนน 

พอใจ 
5-7 คะแนน 

ไม่พอใจ 
1-4 คะแนน 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 32.43 54.05 13.52 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 20.72 68.47 10.81 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 16.22 67.56 16.22 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 19.82 68.48 11.72 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 18.92 65.76 15.32 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 25.22 62.16 12.62 
7)  ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

18.92 66.66 14.42 

8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 21.62 63.07 15.31 
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 22.53 64.85 12.62 

ภาพรวม 21.82 64.57 13.61 

 
 
     2)   การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน

ด าเนินการ
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน) 

เพ่ิม/ลด 

1.จ านวนโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 
และจ านวนโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 

โครงการ 9 20 +11 

 
ข้อมูล :     1.แผนพัฒนาสามปี 2560-2562  และแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น พอใจมาก 
8-10 คะแนน 

พอใจ 
5-7 คะแนน 

ไม่พอใจ 
1-4 คะแนน 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 25.38 67.90 6.72 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 23.88 68.65 7.47 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 23.13 65.67 11.20 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 19.41 64.91 15.68 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 23.13 59.70 17.17 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 15.67 68.65 15.68 
7)  ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

24.63 55.96 19.41 

8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 20.90 61.93 17.17 
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 30.60 57.46 11.94 

ภาพรวม 22.97 63.43 13.60 

 
 

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน

ด าเนินการ
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน) 

เพ่ิม/ลด 

1.จ านวนครัวเรือนที่มีส่วนร่วมในการก าจัดขยะมูลฝอย ครัวเรือน 2,374 2,378 +4 

  
ข้อมูล :  กองคลัง เทศบาลต าบลปัว ประจ าปี   2559 และปี 2560 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการและการบริการ 
1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น พอใจมาก 
8-10 คะแนน 

พอใจ 
5-7 คะแนน 

ไม่พอใจ 
1-4 คะแนน 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 27.36 60.37 12.27 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 19.81 66.98 13.21 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 19.80 65.10 15.10 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 17.93 67.92 14.15 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 16.04 64.14 19.82 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 14.15 67.92 17.93 
7)  ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

16.99 62.26 20.75 

8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 14.15 68.86 16.99 
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 12.26 69.81 17.93 

ภาพรวม 17.61 65.93 16.46 

 
 

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน

ด าเนินการ
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน) 

เพ่ิม/ลด 

1.จ านวนเงินรายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง บาท 9,386,971.40 10,421,168.33 1,034,196.93 

 
ข้อมูล : จากรายงานกองคลัง    เทศบาลต าบลปัว ประจ าปี 2559 และปี 2560 
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ข้อเสนอแนะ 
1. อยากให้ทางเทศบาลฯ จัดท าโครงการอบรมการปูองการและแก้ไขปัญหายาเสพติด  และควร

จัดสรรงบประมาณในการเยียวยาผู้ติดยาเสพติดในชุมชน พร้อมจัดหาอาชีพให้กับผู้ที่เข้ารับการ
อบรม  

2. โครงการต่าง ๆ ที่ด าเนินการในแต่ละชุมชน ควรแจ้งให้ผู้น าชุมชนทราบ เพราะผู้น าชุมชนไม่
สามารถตอบค าถามของประชาชนได้  ว่าโครงการแต่ละโครงการจะด าเนินการก่อสร้างเมื่อไหร่ 
ใช้งบประมาณเท่าไหร่ และควรมีปูายแสดงก่อนการก่อสร้างโครงการทุกครั้ง เพราะที่ผ่านมา  
เทศบาลฯ ด าเนินการให้ผู้รับจ้างเข้ามาก่อสร้างโดยผู้น าชุมชนไม่ทราบ  

3. ขอสนับสนุนงบประมาณในการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน  

4. ควรสร้างจิตส านึก การคัดแยกขยะ ในแต่ละชุมชน  

5. อยากให้ทางเทศบาลฯ มีระยะวันและเวลาในการจัดเก็บขยะที่ชัดเจนและเกินตามระยะเวลาที่ได้
ก าหนดไว้  เพราะประชาชนบางชุมชน เก็บถังขยะไว้ในรั้วบ้าน พอถึงระยะเวลาจัดเก็บเอาออกมา
ไว้นอกบ้าน รถขยะไม่มาเก็บ จึงท าให้ขยะคงค้างเกิดปัญหาขยะเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็น  

6. ควรเพ่ิมจ านวนถังขยะให้กับร้านอาหาร ห้องเช่า อาคารพาณิชย์  เพราะปัจจุบันถังขยะไม่
เพียงพอ 2 วัน ขยะก็เต็มแล้ว แล้วการจัดเก็บของทางเทศบาลฯ จัดเก็บอาทิตย์ละครั้ง จึงเป็น
ปัญหาท าให้ขยะส่งกลิ่นเน่าเหม็น ในบริเวณบ้านแก้ม ม.5 ต.วรนคร  

7. การที่เทศบาลต าบลปัวให้หมู่บ้านประชาคม เช่น เรื่องการจัดเก็บเรื่องค่าขยะ ว่าเก็บราย 3 เดือน 
6 เดือน 12 เดือน นั้น  ควรส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้าร่วมการประชาคมทุกครั้ง เพราะเกิด
ปัญหาที่ผู้น าชุมชนไม่สามารถตอบค าถามและข้อสงสัยต่าง ๆ ให้กับทางประชาชนได้ 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ค าสั่งเทศบาลต าบลปัว 
ที่  263/2560 

เรื่อง     แต่งตั้งประธานคณะกรรมการ   รองประธานคณะกรรมการและเลขานุการ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปัว 

……………………………………………. 

  ตามที่ได้มีค าสั่งเทศบาลต าบลปัว  ที่ 250/2560  ลงวันที่  28  สิงหาคม พ.ศ.2 560 แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปัวไปแล้ว  นั้น 

  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 28  และมติการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปัว 
เมื่อวันที่ 11 กันยายน  พ.ศ.2560 จึงได้แต่งตั้งประธานคณะกรรมการ  รองประธานคณะกรรมการ  และเลขานุการ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปัว  ดังนี้ 

1. นายปัญญา    พรหมรักษ์  ประธานคณะกรรมการ 
2. นายยงยุทธ  จันพฤกษ์  รองประธานคณะกรรมการ 
3. นางสาวศิริธารรักษ์ พวงธรรมสาร  กรรมการและเลขานุการ 
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 สั่ง  ณ  วันที่  12  เดือน กันยายน   พ.ศ.2560 
 
 
 
 
     (นายพลายชุมพล   อยู่เอนก) 
       นายกเทศมนตรีต าบลปัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

       ค าสั่งเทศบาลต าบลปัว 
    ที่  250 / 2560 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปัว 
................................................. 

   เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559   จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลปัว  ประกอบด้วย 
  1. นายพจน์        ภู่น้อม     สมาชิกสภาเทศบาล    กรรมการ 
  2. นายเทิน    อ่อนน้อม   สมาชิกสภาเทศบาล    กรรมการ 
  3. นางวันเพ็ญ     พลจร     สมาชิกสภาเทศบาล    กรรมการ 

4. นายยงยุทธ     จันพฤกษ์  ผู้แทนประชาคมเมือง    กรรมการ 
5. นางระบอบ     วรปรางกุล  ผู้แทนประชาคมเมือง    กรรมการ 

  6. พัฒนาการอ าเภอปัว          กรรมการ 
  7. เกษตรอ าเภอปัว          กรรมการ 
  8. ผู้อ านวยการกองช่าง                    กรรมการ 

9. ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน       กรรมการ 
  10. นางยุภา    ปัญญาวรรณรักษ์           ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
  11. นายปัญญา  พรหมรักษ์    ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 

   โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  (1)  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (2)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรี 
เพ่ือให้นายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาล  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับตั้งแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน
และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
   (4)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
    
  ทั้งนี้  ตั้งตั้งบัดนี้เป็นต้นไป 
 
    สั่ง    ณ  วันที่  28  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ.2560 
 
 
 

(นายพลายชุมพล   อยู่เอนก) 
นายกเทศมนตรีต าบลปัว 



ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลแบบท่ี 3/2 

  ค าชี้แจง  :   แบบที่  3/2   เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม  โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

ส่วนที่  1   ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ  (1)  ชาย   (2)  หญิง 
2.  อายุ  (1)  ต่ ากว่า  20  ปี (2)  20 – 30  ปี   (3)  31 -  40  ป ี
  (4)  41 – 50  ปี  (5)  51 – 60  ปี   (6)  มากว่า  60  ปี 
3.  การศึกษา (1)  ประถมศึกษา (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
  (4)  ปริญญาตรี  (5)  สูงกว่าปริญญาตรี  (6)  อื่น ๆ  
4.  อาชีพหลัก (1)  รับราชการ  (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3)  ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว 
  (4)  รับจ้าง  (5)  นักเรียนนักศึกษา  (6)  เกษตรกร 
  (7)  อื่น ๆ (ระบุ).......................................................................... 
 
ส่วนที่  2   ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปี  2560 
5.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
     โดยให้ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ท่านพึงพอใจ 

ที ่ ความพึงพอใจ 
พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1 การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม           

2 การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม           

3 การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม           

4 การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ           

5 ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม           

6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด           

7 ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชน 

          

8 การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน           

9 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม           

รวม           

ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลแบบท่ี 3/3 

แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

แบบที ่ 3/3  แบบประเมนิความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ 



ค าชี้แจง  :   แบบที่ 3/3   เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์   โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ  1  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ส่วนที่  1   ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ  (1)  ชาย   (2)  หญิง 
2.  อายุ  (1)  ต่ ากว่า  20  ปี (2)  20 – 30  ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  (3)  31 -  40  ป ี
  (4)  41 – 50  ปี  (5)  51 – 60  ปี   (6)  มากว่า  60  ปี 
3.  การศึกษา (1)  ประถมศึกษา (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
  (4)  ปริญญาตรี  (5)  สูงกว่าปริญญาตรี  (6)  อื่น ๆ  
4.  อาชีพหลัก (1)  รับราชการ  (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3)  ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว 
  (4)  รับจ้าง  (5)  นักเรียนนักศึกษา  (6)  เกษตรกร 
  (7)  อื่น ๆ (ระบุ).......................................................................... 

ส่วนที่  2   ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี  2560 
5.  หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์นี้  
     ให้ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ท่านพึงพอใจ 

ที ่ ความพึงพอใจ 
พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1 การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม           

2 การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม           

3 การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม           

4 การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ           

5 ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม           

6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด           

7 ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน           

8 การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน           

9 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม           

รวม           



 


