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บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปัว  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 

 

   ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘   แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 
2561  หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนามีหน้าท่ีดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายใน   สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี     

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริ ง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป  

  เทศบาลตำบลปัวได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  6 ด้าน ดังนี้   
1.  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
2.  ด้านการเกษตร เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
3.  ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
4.  ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5.  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
6.  ด้านการบริหารจัดการและการบริการ 

  ผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปัว ประจำปี 2563 โดยสรุปดังนี้โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ท่ีดำเนินการ
ในปีงบประมาณ 2563  รวม 203  โครงการ  จำนวนโครงการท่ีแล้วเสร็จ 45 โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 158 โครงการ  ผลการดำเนินโครงการได้คิดเป็นร้อยละ 
22.17 ของโครงการท้ังหมดในปี 2563  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) งบประมาณ  142,406,658 บาท งบประมาณท่ีใช้ 44,713,886 บาท  การ
ใช้งบประมาณคิดเป็นร้อยละ 31.40 
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ส่วนท่ี 1   
บทนำ 

 
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมนิผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลปัว  จึงเป็นการติดตามผลท่ีให้ความสำคัญ ดังนี ้
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลปัวหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลปัวตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้าน
ปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาท่ีกำหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ท้ังในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การ
ดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า
ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจาก
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาลตำบลปัว  สภาพ
พื้นท่ีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปัว 

  บทสรุปของความสำคัญก็คือ  ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็ง
ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ท่ีเป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อ
พบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องต้ังรับให้มั่น รอโอกาสท่ีจะดำเนินการและต้ังมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยส่ิงท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและ
ถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั ้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียใน เทศบาลตำบลปัวให้เกิด
ประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ ส่ิงเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ท่ีต้ังไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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 2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล     
     การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน 
โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลปัวซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่น
ตามภารกิจท่ีได้กำหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการท่ีไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของ
เทศบาลตำบลปัว 
  4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลปัว 
  5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุก ท่ีจะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปัวหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพื่อตดิตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 
 
3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล      
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2561   ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าท่ี ดังนี้      
  (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา       
  (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา         
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้อง ถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  (4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
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  1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย  
   1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน  
   2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน   
   3) ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน  
   4) หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน  
   5) ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลปัว  ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้
เหมาะสมกับเทศบาลตำบลปัว 
  2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาท่ีกำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป 

  2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลปัวได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลปัวดังนี้ 
  2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษา
และรวบรวมข้อมูลของโครงการท่ีจะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนด
ไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่า งไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ท่ี
ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธี สัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลท่ีได้มากำหนด
เป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย 
ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาท่ีเก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
แบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
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  2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนท่ีได้กำหนดไว้ ซึ่งส่ิงสำคัญท่ีต้องการในช้ันนี้ คือ ข้อมูล
จากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตาม เพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามท่ี
กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามท่ีกำหนดไว้   แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดท่ีกำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติ
พื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart 
การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นท่ีเทศบาลตำบลปัว 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบท่ีกำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ท้ังนี้ การรายงานผลการ
ติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลปัว ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิค
ซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการท่ีจะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนท่ี 2  และส่วนท่ี 3  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ของเทศบาลตำบลปัว   ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลปัว  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยส่ังการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง แก้ไขท่ีดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล
ตำบลปัวหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/ส่ังการ เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือ
เสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลปัวมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตำบลปัวโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี  
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ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ผู้บริหาร
ท้องถ่ิน 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

ธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถ่ิน 

สภาท้องถ่ิน รายงานผล เสนอ 

ต้ังข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหาร
ท้องถ่ิน 

 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเทศบาลตำบลปัวทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ต้ังข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นส่ิงของ วัสดุ  อุปกรณ์
หรือเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลปัวใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมท้ังโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือ
และเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อ ใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วน
ประมาณค่า และวิธ ีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร ้างเคร ื ่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นได้แก ่ แบบสอบถาม ( Questionnaires)  แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลตำบลปัว รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียใน
ท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ท่ีได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลท่ีเป็นจริงต่อไป  

  1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลปัว  กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลปัว อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสท่ีผ่านมาทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไป
กำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลปัว 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการ
ปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือท่ีมีอยู่จริงในเทศบาลตำบลปัวมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที ่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่อง
ปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการท่ีต่อเนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพฒันา
ท้องถิ่นของเทศบาลตำบลปัวซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นท่ี จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปรมิาณ
และเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือส่ิงท่ีประชาชนช่ืนชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
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  กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นท่ีจะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตำบลปัว  ท้ังในระดับ
หมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอปัว และจังหวัดน่านด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  

  2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลปัว กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ท่ีสำคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  2) เครื่องมือ  3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและ
ประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 
    2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าท่ี บุคลากรของเทศบาลตำบลปัว ข้อมูลท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 

  3. กำหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลปัว กำหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปล่ียนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง 
ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความ
เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยท่ัวไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal 
interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ 
กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง          ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่นใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตำบลปัว  มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการ
สังเกตท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม  
(Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้
เสียในเทศบาลตำบลปัว  
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  3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี ่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู ้  ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปัว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลปัว 
 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล      
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี ้
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทาง
เดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ  ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถ
แก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ท่ีจะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอ
โครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลท่ีเป็นจริง ทำให้ได้รับความเช่ือถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู ้ปฏิบัติงานและผู้เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และ
กระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย ส่ังการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลปัวสามารถวินิจฉัย ส่ังการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ  สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและ
ป้องกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นได้  
  7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลปัวแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของ
หน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลปัว  เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ  และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการ
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปวั 
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ส่วนท่ี 2  

การติดตามและประเมินผล 
 
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563       

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น       
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลปัว  เป็นแผนยุทธศาสตร์ท่ีกำหนดระยะเวลา  5  ปี  (พ.ศ.2561-2565)  ซึ่งกำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทาง
การพัฒนาของเทศบาลตำบลปัว  ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด มีรายละเอียดดังนี้ 

    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลปัว  
(1) วิสัยทัศน์ 

เมืองปัวสะอาดปลอดภัย   สืบสานวัฒนธรรม 
การศึกษาก้าวหน้า   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
นำชุมชนสู่ความมั่นคง   มั่งค่ังและยั่งยืน 

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

   

(2) ยุทธศาสตร์ 
1.  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
2.  ด้านการเกษตร เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
3.  ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
4.  ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5.  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
6.  ด้านการบริหารจัดการและการบริการ 
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  (3) เป้าประสงค์ 
1. ระบบโครงสร้างพื้นฐานดี เส้นทางคมนาคมได้มาตรฐาน  ส่ิงสาธารณูปโภคและ 
สาธารณูปการท่ัวถึง มุ่งสู่เมืองน่าอยู่ 
2. ชุมชนมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ ประชาชนมีอาชีพและรายได้  เสริมสร้างความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นอย่างสมดุล   
3. พัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต การศึกษา สุขอนามัย และความปลอดภัยของประชาชนและเสริมสร้างศักยภาพในการแก้ไขปัญหา
อย่างยั่งยืน 
4. อนุรักษ์ บำรุงรักษา และฟื้นฟูความหลากหลายด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีการสืบสานคงอยู่ต่อไป 
5. บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
6. องค์กรมีการบริหารจัดการและการบริการท่ีดี และทันต่อการเปล่ียน แปลงของสังคมโลก 

 

(4) กลยุทธ ์
ยุทธศาสตร์ 1.  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
กลยุทธ์ 1.1 พัฒนา ปรับปรุง เส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน คลอบคลุมและท่ัวถึง 

1.2 พัฒนา ปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้เพียงพอและท่ัวถึง 
     1.3 สนับสนุนการพัฒนาระบบผังเมืองชุมชน  

ยุทธศาสตร์ 2.  ด้านการเกษตร เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์  2.1 จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 

     2.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
     2.3 พัฒนาและปรับปรุงสถานท่ีท่องเท่ียว 
     2.4 พัฒนาบริการและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว 

2.5 พัฒนา ปรับปรุง เส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเท่ียวและเส้นทางขนถ่ายผลผลิต 
     2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ 3.  ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ์
กลยุทธ์  3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

     3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข 
3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการ นันทนาการและการกีฬา 
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3.4 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม 
3.5 สนับสนุนโภชนาการแก่เด็กนักเรียนก่อนปฐมวัยและประถมศึกษา 

     3.6 สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
     3.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

3.8 สนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 

ยุทธศาสตร์ 4.  ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
กลยุทธ์ 4.1 อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

     4.2 พัฒนาแหล่งวัฒนธรรม ศิลปะ และโบราณสถาน 

ยุทธศาสตร์ 5.  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 5.1 ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

5.2 ส่งเสริม สนับสนุนการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
5.3 สนับสนุนและพัฒนาการจัดระบบบำบัดน้ำเสีย การกำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

     5.4 สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร์ 6.  ด้านการบริหารจัดการและการบริการ 
กลยุทธ์ 6.1 สนับสนุนการประสานงานและบูรณาการพัฒนาร่วมกับหน่วยงานอื่น 

6.2 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง 
     6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กร ชุมชน 

6.4 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องจักรกลท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน 
     6.5 สนับสนุนและพัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    

   

 

 
   



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  หน้า 13 

 

  1.2 โครงการพัฒนาท้องถ่ิน    
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  (เฉพาะปี พ.ศ. 2563) 
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการตามแผนพัฒนา ดำเนินการ 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
จำนวน
โครงการ 

ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 

1.ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

1.บริหารงานท่ัวไป 2 320,000 1 50.00 164,000 51.25 
2.รักษาความสงบภายใน 3 500,000 0 0 0 0 
3. การศึกษา 3 900,000 1 33.34 85,900 9.55 
4.สาธารณสุข 1 176,800 0 0 0 0 
5.เคหะและชุมชน 70 52,820,500 16 22.86 4,747,070 8.99 
6. อุตสาหกรรมและการโยธา 2 120,000 1 50.00 150,000 125.00 
7. การพาณิชย์ 4 1,696,000 1 25.00 296,000 17.46 

รวม 85 56,533,900 20 23.53 5,442,970 9.63 

2. ด้านการเกษตร 
เศรษฐกิจและการ
ท่องเท่ียว 

1. บริหารงานท่ัวไป 3 350,000 1 33.34 0 0 
2. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 100,000 1 50.00 19,950 19.95 
3. การเกษตร 1 30,000 0 0 0 0 

รวม 6 480,000 2 16.67 19,950 4.16 
3. ด้านการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์ 

1. บริหารงานท่ัวไป 7 155,000 3 42.86 7,905 5.10 
2. รักษาความสงบภายใน 3 400,000 1 33.34 19,960 4.99 
3. การศึกษา 12 13,710,000 6 50.00 12,799,839.92 93.37 
4. สาธารณสุข 6 580,000 3 50.00 318,980 55.00 

 5. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 90,000 1 25.00 0 0 
 6. การศาสนา วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 
6 325,000 1 16.67 25,675 7.90 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการตามแผนพัฒนา ดำเนินการ 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
จำนวน
โครงการ 

ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 

 7. การพาณิชย์ 5 260,000 0 75.00 0 0 
8. งบกลาง 4 24,390,000 3 38.30 21,296,000 87.31 

รวม 47 39,910,000 18 50.00 34,468,359.92 86.37 
4. ด้านศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1. บริหารงานท่ัวไป 2 60,000 1 16.67 30,000 50.00 
2. การศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

6 420,000 1 12.50 0 0 

รวม 8 480,000 1 12.50 30,000 6.25 
5. ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

1. สาธารณสุข 2 80,000 0 40.00 0 0 
2. เคหะและชุมชน 5 1,740,000 2 100 367,910 21.14 
3. การเกษตร 1 100,000 1 37.50 450 0.45 

รวม 8 1,920,000 3 37.50 368,360 19.19 
6. ด้านการบริหาร
จัดการและการบริการ 

1. บริหารงานท่ัวไป 9 285,000 0 0 0 0 
2. การรักษาความสงบภายใน 5 390,000 0 0 0 0 
3. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 20,000 0 0 0 0 
4. งบกลาง 1 30,000 1 5.26 20,560 68.54 

รวม 16 725,000 1 6.25 20,560 2.84 
โครงการที่เกินศักยภาพของ 
อปท. (แบบ ผ.02/1) 
1.ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1.เคหะและชุมชน 33 42,357,758 0 0 0 0 

รวม 33 42,357,758 0 0 0 0 
รวมทั้งหมด 203 142,406,658 45 100 40,350,199.92 100 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  หน้า 15 

 

 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2563 (เฉพาะปี พ.ศ. 2563) 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการตามแผนพัฒนา ดำเนินการ 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
จำนวน
โครงการ 

ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 

โครงการที่เกินศักยภาพ
ของ อปท. 
(แบบ ผ.02/1) 
1.ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

1. เคหะและชุมชน 14 19,241,800 0 0 0 0 

รวมทั้งหมด 14 19,241,800 0 0 0 0 

 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2563 (เฉพาะปี พ.ศ. 2563) 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการตามแผนพัฒนา ดำเนินการ 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
จำนวน
โครงการ 

ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 

โครงการที่เกินศักยภาพ
ของ อปท.(แบบ ผ.02/1) 
1.ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

1. เคหะและชุมชน 5 1,569,000 0 0 0 0 

รวมทั้งหมด 5 1,569,000 0 0 0 0 
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แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2563 (เฉพาะปี พ.ศ. 2563) 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการตามแผนพัฒนา ดำเนินการ 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
จำนวน
โครงการ 

ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 

1.ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

1. เคหะและชุมชน 4 985,000 0 0 0 0 

โครงการที่เกินศักยภาพ
ของ อปท.(แบบ ผ.02/1) 
1.ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

1. เคหะและชุมชน 5 9,828,000 0 0 0 0 

รวมทั้งหมด 9 10,813,000 0 0 0 0 

 

การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) คร้ังที่ 1/2563 (เฉพาะปี พ.ศ. 2563) 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการตามแผนพัฒนา ดำเนินการ 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
จำนวน
โครงการ 

ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 

1. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

1. เคหะและชุมชน  
(รายการท่ีขอแก้ไข) 

1 346,000 0 0 0 0 

รวมทั้งหมด 1 346,000 0 0 0 0 
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การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) คร้ังที่ 4/2563 (เฉพาะปี พ.ศ. 2563) 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการตามแผนพัฒนา ดำเนินการ 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
จำนวน
โครงการ 

ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 

1.ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

1. สาธารณสุข 1 176,800 1 100 176,800 
(กันเงิน2563) 

100 

2. เคหะและชุมชน 1 350,000 1 100 347,000 
(กันเงิน2563) 

100 

3. อุตสาหกรรมและการโยธา 3 1,048,500 3 100 1,048,500 
(กันเงิน2563) 

100 

4. พาณิชย์ 1 296,600 1 100 296,600 
(กันเงิน2563) 

100 

รวมทั้งหมด 6 1,867,900 6 100 
1,867,900 

(กันเงิน2563) 100 
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  1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
   ผลการดำเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ( โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นท่ีไม่ได้ดำเนินการ ) 
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนา 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
เหตุผลที่ไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน การศึกษา 1. ปรับปรุงต่อเติมอาคารกองการศึกษา 261,400  
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณสุข 2. ต่อเติมโรงจอดรถบรรทุกขยะ 188,000  
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน เคหะและชุมชน 3. ก่อสร้างทางลาดสำหรับผู้พิการ 48,000  
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน เคหะและชุมชน 4. ขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟ

หลังวิทยาลัยการอาชีพปัวถึงอ่างห้วยป่าช้า  
ม.1 ต.ปัว 

350,000  

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน เคหะและชุมชน 5. ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอน กรีต สายโรงพัก
เก่า ม.3 ต.ปัว 

320,000  

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน เคหะและชุมชน 6. ก่อสร้างถนน คสล.  สายข้างโกดัง ถึง สวนนาย
สายพลจร ม.5 ต.วรนนคร 

350,000  

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน เคหะและชุมชน 7. ก่อสร้างรั้วลวดหนามเสา คสล.ท่ีดิน 
บ้านแดนพนา 

120,500  

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน เคหะและชุมชน 8. ปรับปรุงแนวเขตเทศบาลตำบลปัว 10,000  
ด้านการเกษตร เศรษฐกิจ และการ
ท่องเท่ียว 

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 9. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ 30,000  

ด้านการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์

บริหารงานท่ัวไป 10. รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด 40,000  

ด้านการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์

บริหารงานท่ัวไป 11. ชำระภาษีผ่านธนาคาร 5,000  
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนา 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
เหตุผลที่ไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ด้านการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์

บริหารงานท่ัวไป 12. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนารายได้ 80,000  

ด้านการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์

สาธารณสุข 13. พัฒนาศักยภาพทีมกู้ชีพ 20,000  

ด้านการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์

สาธารณสุข 14. เฝ้าระวังโรคระบาดในชุมชน 10,000  

ด้านการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์

สาธารณสุข 15. ขับเคลื่อนเทศบาลตำบลปัว สู ่เมืองน่าอยู่ 
อย่างยั่งยืน 

20,000  

ด้านการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์

เคหะและชุมชน 16. การบริหารจัดการขยะอันตราย 40,000  

ด้านการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์

เคหะและชุมชน 17. จัดกิจกรรมวันส่ิงแวดล้อม 40,000  

ด้านการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์

เคหะและชุมชน 18. จ ัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะ 
เทศบาลตำบลปัว 

15,000  

ด้านการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์

เคหะและชุมชน 19. ศึกษาผลกระทบและความเป็นไปได้ในการ
ก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะฯ 

100,000  

ด้านการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์

การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

20. ส่งเสริมประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 20,000  

ด้านการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์

พาณิชย์ 21. พัฒนาตลาดสดเทศบาลสู่ตลาดดี มีมาตรฐาน 15,000  

ด้านการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์

พาณิชย์ 22. อาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค 15,000  
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนา 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
เหตุผลที่ไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ด้านการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์

พาณิชย์ 23. อบรมให้ความรู้การติดต้ังถังดักไขมัน 30,000  

ด้านการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์

พาณิชย์ 24. รณรงค์ลดการใช้โฟมและถุงพลาสติก 30,000  

ด้านศิลปวัฒนธรรมและจารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

25. สนับสนุนประเพณีสงกรานต์ 35,000  

ด้านการบริหารจัดการและการ
บริการ 

บริหารงานท่ัวไป 26. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล 15,000  

ด้านการบริหารจัดการและการ
บริการ 

บริหารงานท่ัวไป 27. เทศบาลพบประชาชน 50,000  

ด้านการบริหารจัดการและการ
บริการ 

บริหารงานท่ัวไป 28. สำรวจประชากรแฝง 5,000  

ด้านการบริหารจัดการและการ
บริการ 

บริหารงานท่ัวไป 29. ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จฯ 30,000  

ด้านการบริหารจัดการและการ
บริการ 

บริหารงานท่ัวไป 30. ค่าใช้จ่ายในการประชุมแนวทางการพัฒนา
เมืองปัว จิบกาแฟ แลเมืองปัว 

5,000  

ด้านการบริหารจัดการและการ
บริการ 

บริหารงานท่ัวไป 31. อบรมด้านคุณธรรมจร ิยธรรม บุคลากร
เทศบาล 

20,000  

ด้านการบริหารจัดการและการ
บริการ 

บริหารงานท่ัวไป 32. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลปัว 50,000  

ด้านการบริหารจัดการและการ
บริการ 

บริหารงานท่ัวไป 33. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 700,000  
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนา 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
เหตุผลที่ไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ด้านการบริหารจัดการและการ
บริการ 

รักษาความสงบภายใน 34. ซักซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 5,000  

ด้านการบริหารจัดการและการ
บริการ 

รักษาความสงบภายใน 35. ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือน
ร้อนของประชาชน 

100,000  

ด้านการบริหารจัดการและการ
บริการ 

รักษาความสงบภายใน 36. เพิ่มศักยภาพบุคลากรงานเทศกิจและงาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ 

20,000  

ด้านการบริหารจัดการและการ
บริการ 

รักษาความสงบภายใน 37. รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด 40,000  

รวม 37  โครงการ 3,232,900  
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    ผลการดำเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ( โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นท่ีได้ดำเนินการ ) 
   

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

ด้านการพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

บริหารงานท่ัวไป 1. ปรับปรุงอาคาร
ศูนย์บริการ
นักท่องเท่ียวเทศบาล 

1.ก่อสร้างลาน คสล. หนา 
0.15 ม. พื้นท่ีรวมไม่น้อย
กว่า 165.78 ตร.ม. 
2.ปรับปรุงห้องทำงานและ
ห้องน้ำ 
3.ย้ายและติดต้ังเสาธง
ชาติ 
4.ก่อสร้างห้องเก็บของ 
ขนาดกว้าง 1.20 ม.  
ยาว 2 ม. สูง 2 ม. 

164,000 
(เงินสะสม) 

ปรับปรุงอาคารศูนย์บริการ
นักท่องเท่ียวให้มีความ
สะดวกและปลอดภัย 

ปรับปรุงอาคารศูนย์บริการ
นักท่องเท่ียว 1 แห่ง 

ด้านการพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

การศึกษา 2. ปรับปรุงรั้วศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ทต.ปัว 

ปรับปรุงรั้ว รอบบริเวณ 
ศพด.ทต.ปัว และติดต้ัง
ประตูโครงเหล็กตาข่ายถัก
ขนาดกว้าง 5.00 ม. สูง 
1.60 ม. จำนวน  1 จุด 

85,900 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ปัว 
มีความปลอดภัย 

ปรับปรุง/ต่อเติมรั้ว 1 แห่ง 

ด้านการพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 3. ปรับปรุงถนน 
คสล. สายหน้าบ้าน
นางอนงค์ สิทธิ์ธัช
นนท์ บ้านร้อง  
ม.4 ต.ปัว 

ขนาดพื้นท่ีรวมไม่น้อยกว่า 
483.90 ตร.ม.  
หนา 0.15 ม. 

302,900 ประชาชนได้ใช้ถนนสัญจร
และปลอดภัยมากขึ้น 

ปรับปรุงถนน คสล. ยาว 
490 ตร.ม. 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

ด้านการพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 4. ก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้าน 
นางยวง ศิริรัตน์  
บ้านต้นแหลง ม.2  
ต.ไชยวัฒนา 

ขนาดกว้าง 4.00 ม.  
ยาว 155.00 ม.  
หนา 0.15  ม. พร้อม
ขยายปากทางเข้า หรือ
พื้นท่ีรวมไมน่้อยกว่า 
624 ตร.ม. 

403,000 ประชาชนได้ใช้ถนนสัญจร
และปลอดภัยมากขึ้น 

ถนน คสล. ยาว 200 ม. 

ด้านการพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 5. ก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านดง 
หมวด 3 บ้านป่าลาน 
หมู่ 5 ต.ปัว 

ขนาดกว้าง 4.00 ม.  
ยาว 140.00 ม. หรือ
พื้นท่ีรวมไมน่้อยกว่า 
560.00 ตร.ม.  
หนา 0.15 ม. 

350,000 ประชาชนได้ใช้ถนนสัญจร
และปลอดภัยมากขึ้น 

ถนน คสล. ยาว 140 ม. 

ด้านการพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 6. ก่อสร้างถนน 
คสล. สายมุมแยก
บ้านพัก ถึงบ้านนาย
ฤทธิ์ ปัญญาภู  
บ้านปรางค์พัฒนา2  
หมู่ 8 ต.ปัว 

ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 
115.00 ม. และขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 
3.00 ม. หรือพื้นท่ีรวมไม่
น้อยกว่า 587 ตร.ม. หนา 
0.15 ม. 

355,000 ประชาชนได้ใช้ถนนสัญจร
และปลอดภัยมากขึ้น 

ถนน คสล. ยาว 115 ม. 

ด้านการพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 7. ก่อสร้างถนน 
คสล. สายนาเหล่า 
ถึง ทุ่งเหล็ก  
บ้านนาป่าน  
ม.1  ต.สถาน 

ขนาดกว้าง 4.00 ม.  
ยาว   159 ม. หนา  
0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีรวม
ไม่น้อยกว่า 636 ตร.ม. 

367,700 ประชาชนได้ใช้ถนนสัญจร
และปลอดภัยมากขึ้น 

ถนน คสล. ยาว 159 ม. 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

ด้านการพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 8. ปรับปรุงภูมิทัศน์
สวนอุ่นไอรักเฉลิม
พระเกียรติบรม
ราชาภิเษก 

ติดต้ังถังเก็บน้ำขนาด 
5,000 ลิตร จำนวน 2 
ถัง พร้อมระบบสูบน้ำและ
วางท่อ PVC ความยาว 
523.00 ม. 

200,000 ภูมิทัศน์ของสวนอุ่นไอรัก
เฉลิมพระเกียรติบรม
ราชาภิเษกมีความสวยงาม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 แห่ง 

ด้านการพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 9. ก่อสร้างรางระบาย
น้ำ คสล. แบบมีฝาปิด 
ซอยกลางบ้านใน  
บ้านแก้มราษฏร์พัฒนา  
ม.4  ต.วรนคร 

ขนาดปากกว้าง 0.50 ม. 
ลึกเฉล่ีย 0.50 ม.  
หนา 0.10 ม. 
ยาวรวม 75 ม. 

232,400 ประชาชนมีความสะดวก 
ปลอดภัยและลดปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

รางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝา
ปิด ยาว 75 ม. 

ด้านการพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 10. ก่อสร้างถนน 
คสล. สายคอสะพาน 
ลำนำ้ขว้าง บ้านแก้ม
ราษฏร์พัฒนา  
ม.4 ต.วรนคร 

ขนาดกว้าง 4.00 ม.  
ยาว 46.00 ม. หนา  
0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีรวม
ท้ังหมดไม่น้อยกว่า 
184.00 ตร.ม. 

107,300 ประชาชนได้ใช้ถนนสัญจร
และปลอดภัยมากขึ้น 

ถนน คสล. ยาว 46 ม. 

ด้านการพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 11. ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล. แบบ
มีฝาปิด ลานขนส่ง ถึง 
รพ.สมเด็จพระยุพราช
ปัว บ้านสวนดอก  
ม.6  ต.วรนคร 

ขนาดกว้าง0.50 ม. ลึก
เฉล่ีย 0.50 ม. หนา 
0.10 ม. ยาวรวม  
110 ม. 

345,000 ประชาชนมีความสะดวก 
ปลอดภัยและลดปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

รางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝา
ปิด ยาว 110 ม. 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

ด้านการพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 12. ขยายเขต
จำหน่ายไฟฟ้าพร้อม
ติดต้ังไฟสาธารณ -
ซอยผักเฮือก -ซอย
ป่าไคร้ (โรงถ้วย) – 
ซอยนาดอนน้ำปัว  
บ้านร้อง หมู่ 4 ต.ปัว 

1.งานก่อสรา้งระบบไฟฟ้า
ภายนอก  
-แผนกแรงต่ำภายนอก (ปัก
เสา คอร. ขนาด 9 ม. 
จำนวน 3 ต้น พาดสาย
อลูมิเนียมหุ้ม ฉนวน ขนาด 
50 ต.มม. จำนวน 2 เสน้ 
ระยะทาง 100 ม. 
2. แผนกไฟสาธารณะ 
-พาดสายอลูมิเนียมหุ้ม 
ฉนวน ขนาด 25 ต.มม. 
จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 
100 ม. ติดต้ังชุดโคมไฟ
สาธารณะ ขนาด 2X 36 
วัตต์ จำนวน 1 ชุด 

44,870.00 ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะ 
3 แห่ง 

ขยายระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
3 แห่ง 

ด้านการพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 13. ขุดลอกลำน้ำปัว 
บ้านป่าหัด หมู่ 2 
ต.ปัว 

ขนาดปากกว้างเฉล่ีย  
20 ม. ช่วงท่ี 1 ความยาว
65 ม. ช่วงท่ี 2 ความยาว 
725 ม.รวมความยาว 
790 ม. ขุดลึก 1 ม. หรือ
มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 
15,800 ลูกบาศก์เมตร 

333,600 
(เงินอุดหนุนเฉพาะ

กิจ (งบกลาง) 
2563 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัย ลดปัญหาน้ำท่วม
ได้มากขึ้น 

ขุดลอกลำน้ำปัว 1 แห่ง 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

ด้านการพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 14. ขุดลอกอ่างเก็บ
น้ำห้วยต้นเคียน  
บ้านไร่รวงทอง  
หมู่ 6 ต.ปัว 

ขุดลอกปากเก็บน้ำ
ปากกว้างเฉล่ีย 18 เมตร 
ก้นกว้างเฉล่ีย 14 ม. ขุด
ลึกเฉล่ีย 2 ม. ยาว 96 ม. 
หรือมีปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า 3,072 
ลูกบาศก์เมตร 

64,800 
(เงินอุดหนุนเฉพาะ

กิจ (งบกลาง) 
2563) 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัย ลดปัญหาน้ำท่วม
ได้มากขึ้น 

ขุดลอกอ่างเก็บ 1 แห่ง 

ด้านการพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 15. ค่าจ้างออกแบบ
ค่าควบคุมงานท่ีจ่าย
ให้แก่เอกชน  
นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอก 
เพื่อให้มาได้ซึ่ง
ส่ิงก่อสร้าง 

ค่าจ้างออกแบบ ค่า
ควบคุมงานท่ีจ่ายให้
เอกชน  
นิติบุคคล หรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้มา
ได้ซึ่งส่ิงก่อสร้าง 

150,000 จ่ายเป็นค่าจ้างให้ผู้ให้
บริการงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้างใน
เขตเทศบาลตำบลปัว 

ค่าจ้างออกแบบค่าควบคุม 
3 ครั้ง 

ด้านการพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 16. ก่อสร้างห้องน้ำ
โรงเรียนผู้สูงอายุ 

ขนาดกว้าง 2.00 ม. ยาว 
2.20 ม. จำนวน 1 ห้อง 

100,000 ห้องน้ำโรงเรียนผู้สูงอายุ 
ทต.ปัว มีจำนวนท่ีเพียงพอ
ต่อจำนวนผู้สูงอายุท่ีมาใช้
บริการ 

ก่อสร้างห้องน้ำโรงเรียน
ผู้สูงอายุ ทต.ปัว จำนวน  
4 ห้อง 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

ด้านการพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 17. ปรับปรุง
ซ่อมแซมผิวทางพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
นน.ถ.9-0002, 9-
0003 9-0005, 9-
0006 , 9-0009 
9-0010 ภายในเขต
เทศบาลตำบลปัว 

จำนวน 6 สาย มีขนาด
หนาเฉล่ีย 0.04 ม. มี
พื้นท่ีรวมไมน่้อยกว่า 
27,618 ตร.ม. 

9,178,565.95 
(เงินอุดหนุนเฉพาะ

กิจ 2563) 

ประชาชนได้ใช้ถนนสัญจร
และปลอดภัยมากขึ้น 

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
โดยพาราแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต 1 แห่ง 

ด้านการพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 18. ปรับปรุง
ซ่อมแซมผิวจราจร
โดยพาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต รหัสทาง
หลวง  
ท้องถิ่น นน.ถ.  
9-015 สายสองล้ือ  
บ้านขอน ม.1 - บ้าน
ป่าลาน ม.5 ต.ปัว 

ขนาดหนาเฉล่ีย 0.04 ม. 
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  
6,510 ตร.ม. 

2,120,477.40 
(เงินอุดหนุนเฉพาะ

กิจ 2563) 

ประชาชนได้ใช้ถนนสัญจร
และปลอดภัยมากขึ้น 

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
โดยพาราแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต 1 แห่ง 

ด้านการพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 19. ก่อสร้างถนน
แอสฟัสต์ สายศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ทต.ปัว 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. 
หนาเฉล่ีย 0.05 ม. หรือมี
พื้นท่ีรวมไมน่้อยกว่า  
920 ตร.ม. 

539,000 
(เงินสะสม) 

ประชาชนได้ใช้ถนนสัญจร
และปลอดภัยมากขึ้น 

ถนนแอสฟัสต์ 1 แห่ง 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

ด้านการพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 20. ปรับปรุง
สวนสาธารณะ  
รศ.200 

1.ดินปลูกจำนวน 1,500 ถุง 
2.ปลูกต้นคริสมาส ขนาดถุง 6 
น้ิว จำนวน 500 ต้น 
3.ปลูกต้นดาวเรือง ขนาดถุง 4 
น้ิว จำนวน 1,000 ต้น 
4.ปลูกต้นด่างกระถาง ขนาด 11 
น้ิว จำนวน 100 ต้น 
5.ปลูกต้นหลิวไต้หวันกระถาง
ขนาด 6 น้ิว จำนวน 500 ต้น 
6.ปลูกต้นลิ้นกระบือ ขนาดถุง 4 
น้ิว จำนวน 1,500 ต้น 
7.ปลูกต้นชบาด่างขนาดถุง 4 น้ิว 
จำนวน 1,500 ต้น 
8.ปลูกต้นสร้อยไก่ขนาดถุง 4 น้ิว 
จำนวน 2,000 ต้น 
9.ปลููกต้นผีเสื้อขนาดถุง 4 น้ิว 
จำนวน 2,000 ต้น 
10.ปลูกต้นคริสติน่าขนาดถุง 8 
น้ิว จำนวน 60 ต้น 
11.ปลูกต้นเฟ่ืองฟ้าตัดขนาด
กระถาง 15 น้ิว จำนวน 12 ต้น 

295,000 
(เงินสะสม) 

สวนสาธารณะมีความ
สวยงามมากขึ้น 

ปรับปรุงสวนสาธารณะ  
1 แห่ง 

ด้านการเกษตร 
เศรษฐกิจและ
การท่องเท่ียว 

บริหารงานท่ัวไป 21. ส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารเทศบาล 

12 ครั้ง 
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
วิทย ุ

ดำเนินการโดยไม่ใช้
งบประมาณ 

เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ขอเทศบาลตำบลปัว 

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ
เทศบาล 12 ครั้ง 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

ด้านการเกษตร 
เศรษฐกิจและ
การท่องเท่ียว 

สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

22. อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จัดอบรมให้ความรู้ในหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง เช่นการทำ
บัญชีครัวเรือน การลง
ปฏิบัติการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ 
การเลี้ยงไก่พันธุ์พ้ืนเมือง การ
เลี้ยงปลา การปลูกหน่อไม้ 
และสารทำน้ำยาล้างจาน
เอนกประสงค์ มีผู้เข้าร่วม
โครงการ จำนวน 137 คน 

19,950 ประชาชนมีความรู้และนำ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในการใช้
ชีวิตประจำวันมากขึ้น 

ส่งเสริมและสนับสนุน
เศรษฐกิจพอเพียงเกษตร
ทฤษฏีใหม่ 13 หมู่บ้าน 

ด้านการพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์

บริหารงานท่ัวไป 23. จัดทำ
แผนพัฒนาเทศบาล 
 

8 ครั้ง 
1.แผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.
2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับ
ที่ 1/2563 
2.แผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.
2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับ
ที่ 2/2563 
3.แผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.
2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับ
ที่ 3/2563 
4.แผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.
2561-2565) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 1/2563 
5.การแก้ไขแผนพัฒนา
เทศบาล (พ.ศ.2561-2565) 
ครั้งที่ 1/2563 
 

1,925 เทศบาลมีแผนพัฒนาใช้ใน
การดำเนินภารกิจตาม
อำนาจหน้าท่ี 

การจัดทำแผนพัฒนา  
3 ครั้ง 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

  (ต่อ) จัดทำ
แผนพัฒนาเทศบาล 
 

6.การแก้ไขแผนพัฒนาเทศบาล 
(พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 
2/2563 
7.การแก้ไขแผนพัฒนาเทศบาล 
(พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 
3/2563 
8.การแก้ไขแผนพัฒนาเทศบาล 
(พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 
4/2563 

   

ด้านการพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์

บริหารงานท่ัวไป 24. ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล 

การประชุมคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล 

4,180 ทราบถึงปัญหา อุปสรรค
ต่าง ๆ ในการดำเนินงาน 

การรายงานการติดตาม่และ
ประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลปัว 3 ครั้ง 

ด้านการพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์

บริหารงานท่ัวไป 25. รณรงค์ต่อต้าน
การทุจริตคอรัปช่ัน 

การเดินรณรงค์ต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปช่ัน ผู้เข้าร่วม
โครงการ  จำนวน 144  
คน 

1,800 ประชาชนมีค่านิยมในการ
ต่อต้านการทุจริตและการมี
ส่วนรวมในการเฝ้าระวัง
การทุจริตให้แก่ประชาชน 

สร้างจิตสำนึกและความ
ตระหนักในการต่อต้านการ
ทุจริต 3 ครั้ง 

ด้านการพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์

การศึกษา 26. จัดประชุม
ผู้ปกครองศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ตำบลปัว 

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมมีดังนี ้
1.ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม 
จำนวน 207 คน 
2.บุคลากรทางการศึกษา และ
คณะกรรมการศูนย์ฯ จำนวน 
23 คน 

9,991 สร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบ้านกับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว
มากขึ้น 

ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว  
3 ครั้ง 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

ด้านการพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์

การศึกษา 27. จัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

1.เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ทต.ปัว จำนวน  
229 คน 
2.เด็กและเยาวชนภายใน
เขตเทศบาลตำบลปัว 
จำนวน 300 คน 

50,000 ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาล
ตำบลปัว 

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ  
3 ครั้ง 

ด้านการพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์

การศึกษา 28. สนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) แก่เด็ก
นักเรียน 

โรงเรียนในเขตเทศบาล
ตำบลปัว 6 โรงเรียน   
เด็กนักเรียนท่ีได้รับการ
สนับสนุนอาหารเสริมนมมี
จำนวน 1,793 คน 

3,887,368.92 เด็กได้รับโภชนาการท่ีดี
และมีพัฒนาการดีขึ้น 

สนับสนุนอาหารเสริม (นม)  
1 ศูนย์ฯ 6 โรงเรียน 

ด้านการพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์

การศึกษา 29. สนับสนุนอาหาร
กลางวันแก่เด็ก
นักเรียน 

โรงเรียนในเขตเทศบาล
ตำบลปัว 6 โรงเรียน   
เด็กนักเรียนท่ีได้รับการ
สนับสนุนอาหารกลางวัน 
มีจำนวน 1,793 คน 

7,151,200 เด็กได้รับโภชนาการท่ีดี
และมีพัฒนาการดีขึ้น 

สนับสนุนอาหารกลางวัน 
1 ศูนย์ฯ 6 โรงเรียน 

ด้านการพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์

การศึกษา 30. ก่อสร้างสนาม
เด็กเล่นสร้างปัญญา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทต.ปัว 

ดำเนินการก่อสร้างสนาม
เด็กเล่นสร้างปัญญา  
1 แห่ง 

170,000 
(เงินอุดหนุนเฉพาะ

กิจ 2563) 

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ทต.ปัว มีพัฒนาการ
ทีดี่ขึ้น 

สนามเด็กเล็กสร้างปัญญา 
 1 แห่ง 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

ด้านการพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์

การศึกษา 31. สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

1.ค่าอาหารกลางวนั ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ปัว 
2.ค่าจัดการเรียนการสอน
รายหัว  
3.ค่าหนังสือเรียน  
4.ค่าอุปกรณ์การเรียน  
5.ค่าเครื่องแบบนักเรียน  
6.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
(เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จำนวน 207 คน 

1,677,110 
 

การจัดการเรียนการสอน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และ
ส่ือการเรียน 3 ครั้ง 

ด้านการพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์

การศึกษา 32. สนับสนุนการ
แข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลปัว 

จัดการแข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ปัว  
1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จำนวน 501  คน 

24,170 เด็กนักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายท่ีแข็งแรง รักและ
ชอบการเล่นกีฬา 

แข่งขันกีฬา 3 ครั้ง 

ด้านการพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์

สาธารณสุข 33. ตรวจสุขภาพ
ประจำปีสำหรับคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ฯ พนักงาน ลูกจ้าง
บุคลากรในสังกัด
เทศบาลตำบลปัว 
ประจำปี 2563 

ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงาน ลูกจ้างบุคลากร
ในสังกัดเทศบาลตำบลปัว 
เข้าร่วมตรวจสุขภาพ 
จำนวน 54 คน 

ดำเนินการโดยไม่ใช้
งบประมาณ 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
ฯ พนักงาน ลูกจ้าง
บุคลากรในสังกัดเทศบาล
ตำบลปัว มีสุขภาพ
แข็งแรง 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงาน ลูกจ้างบุคลากรใน
สังกัดเทศบาลตำบลปัว มี
ตรวจสุขภาพปีละ 1 ครั้ง 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

ด้านการพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์

สาธารณสุข 34. สัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรค 
พิษสุนัขบ้า 

1.กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัข เป็นสุนัข
จำนวน 765 ตัว แมว 435 
ตัว รวม 1,200 ตัว 
2.กิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัข
และแมว เป็นสุนัขจำนวน 16 
ตัว (เป็นเพศผู้ 4 ตัว และเพศ
เมีย 12 ตัว) และแมวจำนวน 
8 ตัว (เป็นเพศผู้ 1 ตัว และ
เพศเมีย 7 ตัว) รวม 24 ตัว 

39,980 ไม่มีการระบาดของโรคพิษ
สุนัขบ้านในพื้นท่ี 

สุนัขและแมวได้รับวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุขบ้า  
13 ชุมชน 

ด้านการพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์

สาธารณสุข 35. รณรงค์ควบคุม
และป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

1.จัดซื้อสารเคมีทีมีฟอส จำนวน 
6 ถัง 
2.จัดซื้อน้ำยาเคมีสำหรับพ่นเพ่ือ
กำจัดยุงลาย จำนวน 10 ขวด 
3.ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ 
จำนวน 227 คน 
4.ให้ความรู้แกส่ถานศึกษา 1 
แห่ง จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วม 
227 คน 
5.สำรวจและทำลายแหล่งเพาะ
พันธ์ลูกน้ำยุงลายและจัดทำ
รายงานการสำรวจเดือนละ 1 
ครั้ง อย่างต่อเน่ือง รวม 5 เดือน 
6.ดำเนินการพ่นสารเคมี จำนวน 
5 ครั้ง (ในสถานศึกษา 3 ครั้ง 
และ รพย.ปัว จำนวน 1 ครั้ง 
พ่นกรณีควบคุมโรค 1 ครั้ง 

39,000 ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจและรู้วิธีการป้องกัน
เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก 

ดำเนินการพ่นหมอกควัน
ครบและครอบคลุมท้ัง  
13 ชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

ด้านการพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์

สาธารณสุข 36. อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

12 หมู่บ้านๆ ละ 3 
โครงการ งบประมาณ 
20,000  (บ้านปรางค์
พัฒนา2 ไม่ขอรับการ
สนับสนุน) 

240,000 โครงการในพระราชดำริฯ 
ได้รับการสนับสนุนมากขึ้น 

สนับสนุนโครงการ
พระราชดำริฯ 13 ชุมชน 

ด้านการพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์

สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

37. สนับสนุนการ
จัดทำและทบทวน
แผนชุมชน 

การประชุมเพื่อรวบรวม
ข้อมูลจัดทำแผนชุมชน  
13 หมู่บ้าน 

ดำเนินการโดยไม่ใช้
งบประมาณ 

มีแผนรองรับการพัฒนา
ชุมชน 

สนับสนุนการจัดทำและ
ทบทวนแผนชุมชน  
3 ครั้ง 

ด้านการพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

38. สนับสนุนการ
แข่งขันกีฬาเปตอง
ผู้สูงอายุสัญจร 
เทศบาลตำบลปัว 

ผู้สูงอายุจำนวน 350 คน 
จากทุก 13 หมู่บ้าน เข้า
ร่วมกิจกรรมแข่งขัน
กีฬาเปตอง 

25,675 ผู้สูงอายุมีประสบการณ์
และการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
มากขึ้น 

แข่งขันกีฬาเปตองผู้สูงอายุ
สัญจรเทศบาลตำบลปัว  
13 หมู่บ้าน 

ด้านการพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์

งบกลาง 39. เบ้ียยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 16 
คนๆ ละ 500 บาท ต่อ
เดือน 

96,000 ผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพท่ีดี
ขึ้น 

สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้ป่วยเอดส์  
13 ชุมชน 

ด้านการพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์

งบกลาง 40. เบ้ียยังชีพคน
พิการ 

คนพิการจำนวน  509 
คนๆ ละ 800 บาท ต่อ
เดือน 

4,877,600 คนพิการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้น 

สนับสนุนสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ 
13 ชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

ด้านการพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์

งบกลาง 41. เบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุจำนวน 2,109 
คน มีอัตราแบบข้ันบันได 
ดังนี ้
1.อายุ 60-69 ปี ได้รับ
เดือนละ 600 บาท  
2.อายุ 70-79 ปี ได้รับ
เดือนละ 700 บาท 
3.อายุ 80-89 ปี ได้รับ
เดือนละ 800 บาท 
4.อายุ 90 ปีข้ึนไป ได้รับ
เดือนละ 1,000 บาท 

16,322,400 ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้น 

สนับสนนการสร้าง
หลักประกันรายได้ให้แก่
ผู้สูงอายุ 13 ชุมชน 

ด้านการพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์

การรักษาความ
สงบภายใน 

42. ค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนน 

ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าท่ี
และผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในการ
ต้ังด่านตรวจและจุดตรวจ  
1. เทศกาลวันปีใหม่ 
ต้ังแต่วันท่ี 27 ธ.ค.2562 
- วันท่ี 2 ม.ค. 2563 
2. เทศกาลวันสงกรานต์ 
ต้ังแต่วันท่ี 10-16 เม.ย.
2563 

19,960 ประชาชนมีความปลอดภัย
บนท้องถนนมากขึ้น 

สนับสนุนการสร้างความ
ปลอดภัยบนท้องถนน 
 3 ครั้ง 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

บริหารงานท่ัวไป 43. สนับสนุนการ
จัดงานวัฒนธรรม
และประเพณีและ
งานรัฐพิธีอำเภอปัว 

5 ครั้ง 
1.โครงการบวงสรวงพระยาภู
คา งบประมาณ 5,000 บาท 
2.โครงการการะวะพญาผา
นอง งบประมาณ 5,000 
บาท 
3.โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว งบประมาณ  
5,000 บาท 
4.โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิฯ งบประมาณ 5,000 
บาท 
5.โครงการจัดงานวันกาชาด
และของดีเมืองน่าน 
งบประมาณ 10,000 บาท 

30,000 อำเภอปัวมีการสืบสานและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีมากขึ้น 

สนับสนุนจัดงานวัฒนธรรม
และประเพณีและงานรัฐพิธี
อำเภอปัว 3 ครั้ง 

ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

เคหะและชุมชน 44. บริหารจัดการ
ขยะในชุมชน (Zero 
Waste) 

5 หมู่บ้าน (บ้านร้อง บ้าน
นาป่าน บ้านแก้ม บ้าน
สวนดอก บ้านแก้มราษฏร์
พัฒนา) เข้าร่วมโครงการ
บริหารจัดการขยะ 

287,910 ประชาชนมีความตระหนัก
และจิตสำนึกในการจัดการ
ขยะในชุมชน 

สนับสนุนการจัดการขยะใน
ชุมชน 13 ชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

เคหะและชุมชน 45. สนับสนุนการ
จัดการส่ิงแวดล้อมใน
ชุมชน 

3 หมู่บ้าน (บ้านขอน  
บ้านป่าหัด บ้านป่าลาน)  
1.ชุมชนสามารถพัฒนาและ
ต่อยอดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
การจัดการขยะในชุมชน 
สามารถเป็นแหล่งแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทั้งในและต่างพ้ืนที่ 
2.ขยะที่คัดแยกแล้วสามารถ
นำมาใช้ประโยชน์ได้อย่าง
คุ้มค่าโดยสามารถนำมาใช้
ประโยชน์ได้มากถึงร้อยละ 
60  
3.ปริมาณขยะทั้ง 3 หมู่บ้าน
ลดลงคิดเป็นร้อยละ 40 

80,000 การจัดการส่ิงแวดล้อมใน
ชุมชนมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

สนับสนุนการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมในชุมชน 13 
ชุมชน 

ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

การเกษตร 46. อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

จัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ 
ณ วัดไร่รวงทอง มี
ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 
127 คน 

450 ได้ฐานข้อมูล
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีจะ
อนุรักษ์ในท้องถิ่นเทศบาล
ตำบลปัว 

สนับสนุนโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 13 ชุมชน 

ด้านการบริหาร
จัดการและการ
บริการ 

งบกลาง 47. ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการจราจร 

ดำเนินการ 12 ครั้ง จัดทำทำ
ป้ายบอกทาง และเส้น 
จราจรบอกทาง เพ่ืออำนวย
ความสะดวกด้านการจัดการ
จราจร และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของชุมชน 

20,560 การจัดการจราจรเป็นไป
ด้วยความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยมากขึ้น 

จัดการจราจร 3 ครั้ง 

จำนวน 47 โครงการ    งบประมาณ   50,816,743.27   บาท 
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  1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน 
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนา 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

บริหารงานท่ัวไป 1.ปรับปรุงอาคารศูนย์บริการนักท่องเท่ียว
เทศบาล 

164,000 
(เงินสะสม) 

(โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ) 
1.ก่อสร้างลาน คสล. หนา 0.15 ม. พื้นท่ีรวมไม่น้อย
กว่า 165.78 ตร.ม. 
2.ปรับปรุงห้องทำงานและห้องน้ำ 
3.ย้ายและติดต้ังเสาธงชาติ 
4.ก่อสร้างห้องเก็บของ ขนาดกว้าง 1.20 ม.  
ยาว 2 ม. สูง 2 ม. 

ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

การศึกษา 2.ปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ปัว 85,900 (โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ) 
ปรับปรุงรั้ว รอบบริเวณ ศพด.ทต.ปัว และติดต้ังประตู
โครงเหล็กตาข่ายถักขนาดกว้าง 5.00 ม.  
สูง 1.60 ม. จำนวน  1 จุด 

ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

สาธารณสุข 3.ปรับปรุงเปล่ียนหลังคาอาคารกอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

149,700    
(กันเงิน 2563) 

(โครงการทีอ่ยู่ระหว่างดำเนินการ) 
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการรื้อถอนหลังคาเดิมพร้อม
เปล่ียนเป็นหลังคา Metal Sheet หนา 0.35 มม. 
ขนาดพื้นท่ีรวมไม่น้อยกว่า 293  ตร.ม. 

ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 4.ปรับปรุงถนน คสล. สายหน้าบ้านนาง
อนงค์ สิทธิ์ธัชนนท์ บ้านร้อง ม.4 ต.ปัว 

302,900 (โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ) 
ขนาดพื้นท่ีรวมไม่น้อยกว่า 483.90 ตร.ม.  
หนา 0.15 ม. 

ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 5.ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านดง หมวด 3 
บ้านป่าลาน หมู่ 5 ต.ปัว 

350,000 (โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ) 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 140.00 ม. หรือพื้นท่ีรวม
ไม่น้อยกว่า 560.00 ตร.ม. หนา 0.15 ม. 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนา 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 6.ก่อสร้างถนน คสล. สายมุมแยกบ้านพัก 
ถึงบ้านนายฤทธิ์ ปัญญาภู  
บ้านปรางค์พัฒนา2  หมู่ 8 ต.ปัว 

355,000 (โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ) 
ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 115.00 ม. และขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 3.00 ม. หรือพื้นท่ีรวมไม่
น้อยกว่า 587 ตร.ม. หนา 0.15 ม. 

ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 7.ก่อสร้างถนน คสล. สายนาเหล่า ถึง  
ทุ่งเหล็ก บ้านนาป่าน ม.1  ต.สถาน 

367,700 (โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ) 
ขนาดกว้าง 4.00 ม.  ยาว   159 ม. หนา  
0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีรวมไม่น้อยกว่า 636 ตร.ม. 

ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 8.ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางยวง  
ศิริรัตน์ บ้านต้นแหลง ม.2 ต.ไชยวัฒนา 

403,000 (โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ) 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 155.00 ม. หนา  
0.15  ม. พร้อมขยายปากทางเข้า หรือพื้นท่ีรวมไม่
น้อยกว่า 624 ตร.ม. 

ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 9.ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด 
ซอยกลางบ้านใน บ้านแก้มราษฏร์พัฒนา  
ม.4  ต.วรนคร 

232,400 (โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ) 
ขนาดปากกว้าง 0.50 ม. ลึกเฉล่ีย 0.50 ม.  
หนา 0.10 ม.ยาวรวม 75 ม. 

ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 10.ก่อสร้างถนน คสล. สายคอสะพาน 
ลำน้ำขว้าง บ้านแก้มราษฏร์พัฒนา  
ม.4 ต.วรนคร 

107,300 (โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ) 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 46.00 ม.  
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า  
184.00 ตร.ม. 

ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 11.ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝา
ปิด ลานขนส่ง ถึง รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว  
บ้านสวนดอก ม.6  ต.วรนคร 

345,000 (โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ) 
ขนาดกว้าง0.50 ม. ลึกเฉล่ีย 0.50 ม. หนา 0.10 ม. 
ยาวรวม 110 ม. 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนา 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 12.ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนอุ่นไอรักเฉลิมพระ
เกียรติบรมราชาภิเษก 

200,000 (โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ) 
ติดต้ังถังเก็บน้ำขนาด 5,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง 
พร้อมระบบสูบน้ำและวางท่อ PVC ความยาว 
523.00 ม. 

ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 13.ก่อสร้างห้องน้ำโรงเรียนผู้สูงอายุ 100,000 (โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ) 
ขนาดกว้าง 2.00 ม. ยาว 2.20 ม.  
จำนวน 1 ห้อง 

ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 14.ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน ดต.รุ่ง
เรื่อง ถึง ถนนบ้านสวนดอก บ้านแก้ม  
ม.5  ต.วรนคร 

347,000    
(กันเงิน 2563) 

(โครงการทีอ่ยู่ระหว่างดำเนินการ) 
ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม.  
หรือมีพื้นท่ีรวมไมน่้อยกว่า 600 ตร.ม. 
สัญญาเริ่ม 11 พ.ย. 2563 สิ้นสุดสัญญา 11 ธ.ค. 2563 

ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 15.ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝา
ปิด สายหน้าโรงเรียนบ้านป่าหัด ม.2 ต.ปัว 

348,500    
(กันเงิน 2563) 

(โครงการทีอ่ยู่ระหว่างดำเนินการ) 
ขนาดปากกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉล่ีย 0.50 ม.  
หนา 0.10 ม. ยาว 143 ม. 
สัญญาเริ่ม 25 พ.ย. 2563 สิ้นสุดสัญญา 23 ก.พ. 2564 

ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 16.ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝา
ปิด รูปตัวยู สายสามแยกบ้านนายพิทักษ์  
บ้านไร่รวงทอง ม.6 ต.ปัว 

350,000    
(กันเงิน 2563) 

(โครงการทีอ่ยู่ระหว่างดำเนินการ) 
ขนาดปากกว้าง 0.50 ม. ลึกเฉล่ีย 0.50 ม.  
หนา 0.10 ม. ยาว 110 ม. 
สัญญาเริ่ม 11 พ.ย. 2563 สิ้นสุดสัญญา 10 ม.ค. 2564 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนา 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 17.ขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าพร้อมติดต้ังไฟ
สาธารณ -ซอยผักเฮือก  
-ซอยป่าไคร้ (โรงถ้วย) – ซอยนาดอนน้ำปัว  
บ้านร้อง หมู่ 4 ต.ปัว 

44,870.66 (โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ) 
1.งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายนอก  
-แผนกแรงต่ำภายนอก (ปักเสา คอร. ขนาด 9 ม. 
จำนวน 3 ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้ม ฉนวน ขนาด 
50 ต.มม. จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 100 ม. 
2. แผนกไฟสาธารณะ 
-พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ต.มม. 
จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 100 ม. ติดต้ังชุดโคมไฟ
สาธารณะ ขนาด 2x36 วัตต์ จำนวน 1 ชุด 

ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 18.วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายท่ีนา
ของ  อ.สุวิทย์ สุทธหลวง  
บ้านปรางค์พัฒนา1  ม.7 ต.ปัว 

350,000    
(กันเงิน 2563) 

(โครงการทีอ่ยู่ระหว่างดำเนินการ) 
วางท่อระบาย คสล. ขนาด 1 ม. จำนวน 126 ท่อน 
พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล. จำนวน 7 บ่อ 
(ข้อมูล ณ วันท่ี 4 ธ.ค. 2563  ได้ผู้รับจ้างแล้ว แต่ยัง
ไม่ได้ทำสัญญา หรือยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน)  

ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 19.ขุดลอกลำน้ำปัว บ้านป่าหัด  
หมู่ 2 ต.ปัว 

333,600 
(เงินอุดหนุนเฉพาะ

กิจ (งบกลาง) 
2563) 

(โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ) 
ขนาดปากกว้างเฉล่ีย 20 ม. ช่วงท่ี 1 ความยาว65 ม. 
ช่วงท่ี 2 ความยาว 725 ม.รวมความยาว 790 ม. 
ขุดลึก 1 ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 15,800 
ลูกบาศก์เมตร 

ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 20.ก่อสร้างถนนแอสฟัสต์ สายศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ทต.ปัว 

539,000 
(เงินสะสม) 

(โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ) 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. หนาเฉล่ีย 0.05 ม. หรือมี
พื้นท่ีรวมไมน่้อยกว่า 920 ตร.ม. 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนา จำนวนเงิน 

(บาท) 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 21.ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยต้นเคียน  
บ้านไร่รวงทอง หมู่ 6 ต.ปัว 

64,800 
(เงินอุดหนุนเฉพาะ

กิจ (งบกลาง) 
2563) 

(โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ) 
ขุดลอกปากเก็บน้ำปากกว้างเฉล่ีย 18 เมตร ก้นกว้าง
เฉล่ีย 14 ม. ขุดลึกเฉล่ีย 2 ม. ยาว 96 ม. หรือมี
ปริมาณดินขุดไมน่้อยกว่า 3,072 ลูกบาศก์เมตร 

ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 22.ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรโดยพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง  
ท้องถิ่น นน.ถ. 9-015 สายสองล้ือ  
บ้านขอน ม.1 - บ้านป่าลาน ม.5 ต.ปัว 

2,120,477.40 
(เงินอุดหนุนเฉพาะ

กิจ 2563) 

(โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ) 
ขนาดหนาเฉล่ีย 0.04 ม. มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  
6,510 ตร.ม. 

ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 23.ปรับปรุงสวนสาธารณะ รศ.200 295,000 
(เงินสะสม) 

(โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ) 
1.ดินปลูกจำนวน 1,500 ถุง 
2.ปลูกต้นคริสมาส ขนาดถุง 6 นิ้ว จำนวน 500 ต้น 
3.ปลูกต้นดาวเรือง ขนาดถุง 4 นิ้ว จำนวน 1,000 ต้น 
4.ปลูกต้นด่างกระถาง ขนาด 11 นิ้ว จำนวน 100 ต้น 
5.ปลูกต้นหลิวไต้หวันกระถางขนาด 6 นิ้ว จำนวน 500 
ต้น 
6.ปลูกต้นลิ้นกระบือ ขนาดถุง 4 นิ้ว จำนวน 1,500 ต้น 
7.ปลูกต้นชบาด่างขนาดถุง 4 นิ้ว จำนวน 1,500 ต้น 
8.ปลูกต้นสร้อยไก่ขนาดถุง 4 นิ้ว จำนวน 2,000 ต้น 
9.ปลููกต้นผีเสื้อขนาดถุง 4 นิ้ว จำนวน 2,000 ต้น 
10.ปลูกต้นคริสติน่าขนาดถุง 8 นิ้ว จำนวน 60 ต้น 
11.ปลูกต้นเฟื่องฟ้าตัดขนาดกระถาง 15 นิ้ว จำนวน 12 
ต้น 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนา 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 24.ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางพาราแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.9-
0002, 9-0003 9-0005, 9-0006 , 
9-0009 9-0010 ภายในเขตเทศบาล
ตำบลปัว 

9,178,565.95 
(เงินอุดหนุนเฉพาะ

กิจ 2563) 

(โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ) 
จำนวน 6 สาย มีขนาดหนาเฉล่ีย 0.04 ม. มีพื้นท่ีรวม
ไม่น้อยกว่า 27,618 ตร.ม. 

ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

25.ค่าจ้างออกแบบค่าควบคุมงานท่ีจ่าย
ให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก 
เพื่อให้มาได้ซึ่งส่ิงก่อสร้าง 

150,000 (โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ) 
ค่าจ้างออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้เอกชน  
นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้มาได้ซึ่ง
ส่ิงก่อสร้าง 

ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

การพาณิชย์ 26.ปรับปรุงหลังคาตลาดสด 
เทศบาล2 (ตลาดล่าง) 

296,600   
(กันเงิน 2563) 

(โครงการทีอ่ยู่ระหว่างดำเนินการ) 
ดำเนินการรื้อถอนหลังคากระเบ้ืองรอนคู่เดิมพร้อมมุง
หลังคา Metal Sheet ชนิดเคลือบสี พื้นท่ีรวมไมน่้อย
กว่า 756 ตร.ม. โดยใช้โครงหลังคาเดิม 
(ข้อมูล ณ วันท่ี 4 ธ.ค. 2563 ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน) 

ด้านการเกษตร 
เศรษฐกิจและการ
ท่องเท่ียว 

บริหารงานท่ัวไป 27.ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ข่าวสารเทศบาล ดำเนินการโดยไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

(โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ) 
เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเทศบาลตำบลปัว 

ด้านเกษตร 
เศรษฐกิจ และ
การท่องเท่ียว 

สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

28.อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

19,950 (โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ) 
จัดอบรมให้ความรู้ในหลักเศรษฐกิจพอเพียง เช่นการทำบัญชี
ครัวเรือน การลงปฏิบัติการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การเลี้ยงไก่
พันธุ์พ้ืนเมือง การเลี้ยงปลา การปลูกหน่อไม้ และสารทำน้ำยา
ล้างจานเอนกประสงค์ มผีู้เข้าร่วมโครงการ จำวน 137 คน 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการพัฒนา 

 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ด้านการพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์

บริหารงานท่ัวไป 29.รณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน 1,800 (โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ) 
การเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน ผู้เข้าร่วม
โครงการ  จำนวน 144  คน 

ด้านการพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์

บริหารงานท่ัวไป 30.ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล 

4,180 (โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ) 
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

ด้านการพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์

บริหารงานท่ัวไป 31.จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 
 

1,925 (โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ) 8 ครั้ง 
1.แผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 
1/2563 
2.แผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 
2/2563 
3.แผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 
3/2563 
4.แผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 1/2563 
5.การแก้ไขแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 
1/2563 
6.การแก้ไขแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 
2/2563 
7.การแก้ไขแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 
3/2563 
8.การแก้ไขแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 
4/2563 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนา จำนวนเงิน 
(บาท) 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ด้านการพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์

การรักษาความสงบ
ภายใน 

32.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 

19,960 (โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ) 
ให้การสนับสนุนเจ้าหนา้ท่ีและผู้ปฏิบัติหนา้ท่ีในการต้ัง
ด่านตรวจและจุดตรวจ  
1. เทศกาลวันปีใหม่ ต้ังแต่วันท่ี 27 ธ.ค.2562 - วันท่ี 2 
ม.ค. 2563 
2. เทศกาลวันสงกรานต์ ต้ังแต่วันท่ี 10-16 เม.ย.2563 

ด้านการพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์

การศึกษา 33.จัดประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลปัว 

9,991 (โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ) 
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมมีดังนี้ 
1.ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม จำนวน 207 คน 
2.บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการศูนย์ฯ 
จำนวน 23 คน 

ด้านการพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์

การศึกษา 34.จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 50,000 (โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ) 
1.เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ปัว จำนวน  
229 คน 
2.เด็กและเยาวชนภายในเขตเทศบาลตำบลปัว จำนวน 300 
คน 

ด้านการพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์

การศึกษา 35.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

1,677,110 
 

(โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ) 
1.ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ปัว 
2.ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว  
3.ค่าหนังสือเรียน  
4.ค่าอุปกรณ์การเรียน  
5.ค่าเครื่องแบบนักเรียน  
6.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จำนวน 207 คน 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนา 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ด้านการพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์

การศึกษา 36.สนับสนุนการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว 

24,170 (โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ) 
จัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ปัว  
1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 501  คน 

ด้านการพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์

การศึกษา 37.ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว 

170,000 
(เงินอุดหนุนเฉพาะ

กิจ 2563) 

(โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ) 
ดำเนินการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา  
1 แห่ง 

ด้านการพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์

การศึกษา 38.สนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็ก
นักเรียน 

7,151,200 (โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ) 
โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลปัว 6 โรงเรียน   
เด็กนักเรียนท่ีได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน มี
จำนวน 1,793 คน 

ด้านการพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์

การศึกษา 39.สนับสนุนอาหารเสริม (นม) แก่เด็ก
นักเรียน 

3,887,368.92 (โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ) 
โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลปัว 6 โรงเรียน   
เด็กนักเรียนท่ีได้รับการสนับสนุนอาหารเสริมนมมี
จำนวน 1,793 คน 

ด้านการพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์

สาธารณสุข 41.สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค 
พิษสุนัขบ้า 

39,980 (โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ) 
1.กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข เป็นสุนัข
จำนวน 765 ตัว แมว 435 ตัว รวม 1,200 ตัว 
2.กิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เป็นสุนัขจำนวน 16 
ตัว (เป็นเพศผู้ 4 ตัว และเพศเมีย 12 ตัว) และแมวจำนวน 
8 ตัว (เป็นเพศผู้ 1 ตัว และเพศเมีย 7 ตัว) รวม 24 ตัว 

ด้านการพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์

สาธารณสุข 40.ตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ พนักงาน ลูกจ้างบุคลากรในสังกัด
เทศบาลตำบลปัว ประจำปี 2563 

ดำเนินการโดยไม่ใช้
งบประมาณ 

(โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ) 
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ลูกจ้างบุคลากรในสังกัด
เทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมตรวจสุขภาพ จำนวน 54 คน 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนา 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ด้านการพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์

สาธารณสุข 42.รณรงค์ควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

39,000 (โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ) 
1.จัดซื้อสารเคมีทีมีฟอส จำนวน 6 ถัง 
2.จัดซื้อน้ำยาเคมีสำหรับพ่นเพื่อกำจัดยุงลาย จำนวน 
10 ขวด 
3.ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นท่ี จำนวน 227 คน 
4.ให้ความรู้แก่สถานศึกษา 1 แห่ง จำนวนนักเรียนท่ี
เข้าร่วม 227 คน 
5.สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายและ
จัดทำรายงานการสำรวจเดือนละ 1 ครั้ง อย่าง
ต่อเนื่อง รวม 5 เดือน 
6.ดำเนินการพ่นสารเคมี จำนวน 5 ครั้ง (ใน
สถานศึกษา 3 ครั้ง และ รพย.ปัว จำนวน 1 ครั้ง พ่น
กรณีควบคุมโรค 1 ครั้ง 

ด้านการพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์

สาธารณสุข 43.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาม
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 

240,000 (โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ) แต่ไม่ครบทุกหมูบ่้าน 
13 หมู่บ้านๆ ละ 3 โครงการ งบประมาณ 20,000  มี
รายละเอียดตามท่ีกองสาธารณสุขฯ รายงานผล ดังน้ี 
1.บ้านขอน 
1.1 การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งบประมาณ 7,560 บาท 
1.2 ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมาร ี
1.3 สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
งบประมาณ 6,725 บาท 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนา 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
  (ต่อ) 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 

 2.บ้านป่าหัด  
2.1 การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี งบประมาณ 7,425 บาท  
2.2 ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี งบประมาณ 5,850 บาท 
2.3 สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
งบประมาณ 6,725 บาท 
3.บ้านปรางค์ 
3.1 อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ งบประมาณ  
๖,๐๐0 บาท  
3.2 ปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งบประมาณ 
6,000 บาท 
3.3 ควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี งบประมาณ 8,000 บาท 
4.บ้านร้อง 
4.1 การปรับปรงุภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี งบประมาณ 
๗,๗๕๐ บาท 
4.2 สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
งบประมาณ ๗,๔๕๐ บาท 
4.3 การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งบประมาณ ๔,๘๐๐ บาท 
5.บ้านป่าลาน 
5.1 ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี งบประมาณ ๕,๙00 บาท 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนา 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
  (ต่อ) 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 

 5.2 ควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี งบประมาณ 8,000 บาท  
5.3 อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ งบประมาณ  
๖,๗00  บาท   
6.บ้านไร่รวงทอง 
6.1 การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งบประมาณ 8,175 บาท 
6.2 ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี งบประมาณ 5,100 บาท 
6.3 สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
งบประมาณ 6,725 บาท 
7.บ้านปรางค์พัฒนา 1 
7.1 อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ งบประมาณ 
7,300  บาท 
7.2 ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี งบประมาณ 6,400 บาท 
7.3 การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งบประมาณ 6,300 บาท
8. บ้านนาป่าน 
8.1 ควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี งบประมาณ 6,650 บาท 
8.2 อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ งบประมาณ 
6,700 บาท 
8.3 สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
งบประมาณ ๖,๖๕๐ บาท 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนา 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
  (ต่อ) 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 

 9.บ้านต้นแหลง 
9.1 การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งบประมาณ 6,650 บาท 
9.2 ควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี งบประมาณ 6,650 บาท 
9.3 อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ งบประมาณ 
6,700 บาท 
10.บ้านแก้ม 
10.1 การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งบประมาณ ๒,๔๐๐ บาท 
10.2 สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
งบประมาณ ๓,๓๐๐ บาท 
10.3 พัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
งบประมาณ ๑๔,๓๐๐ บาท 
11. บ้านแก้มราษฏร์พัฒนา 
11.1 การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  งบประมาณ ๒,๔๐๐ 
บาท 
11.2 สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
งบประมาณ ๓,๓๐๐ บาท 
11.3 พัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
งบประมาณ ๑๔,๓๐๐ บาท 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนา 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
  (ต่อ) 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 

 12.บ้านสวนดอก 
12.1 พัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
งบประมาณ ๑๔,๓๐๐ บาท 
12.2 สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
งบประมาณ ๓,๓๐๐ บาท 
12.3 การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งบประมาณ ๒,๔๐๐ บาท 
13.บ้านปรางค์พัฒนา 2 
ไม่ได้ดำเนินการ ขอคืนงบประมาณ เน่ืองจากอยู่ในห้วงเวลาท่ี
มีการเปลี่ยนผ่านผู้นำชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน) 

ด้านการพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์

สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

44.สนับสนุนการจัดทำและทบทวนแผน
ชุมชน 

ดำเนินการโดยไม่ใช้
งบประมาณ 

(โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ) 
การประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลจัดทำแผนชุมชน  
13 หมู่บ้าน 

ด้านการพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์

การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

45.สนับสนุนการแข่งขันกีฬาเปตอง
ผู้สูงอายุสัญจร เทศบาลตำบลปัว 

25,675 (โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ) 
ผู้สูงอายุจำนวน 350 คน จากทุก 13 หมู่บ้าน เข้า
ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาเปตอง 

ด้านการพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์

งบกลาง 46.เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 96,000 (โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ) 
ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 16 คนๆ ละ 500 บาท ต่อเดือน 

ด้านการพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์

งบกลาง 47.เบ้ียยังชีพคนพิการ 4,877,600 (โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ) 
คนพิการจำนวน  509 คนๆ ละ 800 บาท ต่อเดือน 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนา 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ด้านการพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์

งบกลาง 48.เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 16,322,400 (โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ) 
ผู้สูงอายุจำนวน 2,109 คน มีอัตราแบบขั้นบันได 
ดังนี ้
1.อายุ 60-69 ปี ได้รับเดือนละ 600 บาท  
2.อายุ 70-79 ปี ได้รับเดือนละ 700 บาท 
3.อายุ 80-89 ปี ได้รับเดือนละ 800 บาท 
4.อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเดือนละ 1,000 บาท 

ด้านศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

บริหารงานท่ัวไป 49.สนับสนุนการจัดงานวัฒนธรรมและ
ประเพณีและงานรัฐพิธีอำเภอปัว 

30,000 (โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ)    
5 ครั้ง 

1.โครงการบวงสรวงพระยาภูคา งบประมาณ 5,000 บาท 
2.โครงการการะวะพญาผานอง งบประมาณ 5,000 บาท 
3.โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว งบประมาณ  
5,000 บาท 
4.โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสริิกิต์ิ
ฯ งบประมาณ 5,000 บาท 
5.โครงการจัดงานวันกาชาดและของดีเมืองน่าน งบประมาณ 
10,000 บาท 

ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

เคหะและชุมชน 50.บริหารจัดการขยะในชุมชน (Zero 
Waste) 

287,910 (โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ) 
5 หมู่บ้าน (บ้านร้อง บ้านนาป่าน บ้านแก้ม บ้านสวน
ดอก บ้านแก้มราษฏร์พัฒนา) เข้าร่วมโครงการบริหาร
จัดการขยะ 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนา 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

เคหะและชุมชน 51.สนับสนุนการจัดการส่ิงแวดล้อมใน
ชุมชน 

80,000 (โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ) 
3 หมู่บ้าน (บ้านขอน บ้านป่าหัด บ้านป่าลาน)  
1.ชุมชนสามารถพัฒนาและต่อยอดเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านการจัดการขยะในชุมชน สามารถเป็นแหล่ง
แลกเปล่ียนเรียนรู้ท้ังในและต่างพื้นท่ี 
2.ขยะท่ีคัดแยกแล้วสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้
อย่างคุ้มค่าโดยสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากถึง
ร้อยละ 60  
3.ปริมาณขยะท้ัง 3 หมู่บ้านลดลงคิดเป็นร้อยละ 40 

ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

การเกษตร 52.อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

450 (โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ) 
จัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ ณ วัดไร่รวงทอง มี
ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 127 คน 

ด้านการบริหาร
จัดการและการ
บริการ 

งบกลาง 53.ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 20,560 (โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ) 
ดำเนินการ 12 ครั้ง จัดทำทำป้ายบอกทาง และเส้น 
จราจรบอกทาง เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการ
จัดการจราจร และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
ชุมชน 

รวม 53 โครงการ งบประมาณ 52,658,543.93 
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1.5 ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 
ปัญหาและอุปสรรค 

1. โครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) มีเป็นจำนวนมาก แต่งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรมีอยู่อย่างจำกัด ซึ่งไม่เพียงพอต่อ
การรองรับโครงการตามแผน ทำให้ไม่สามารถสนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาตามแผนท่ีวางไว้ได้  

2. การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางมีความล่าช้าและไม่แน่นอน ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการต่าง ๆ ได้  ตามห้วงระยะเวลาที่วางไว้ตามแผนการ
ดำเนินงานประจำปี ส่งผลกระทบต่อการดำเนินโครงการท่ีล่าช้าและไม่ทันต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและประชาชน 

3. ปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ยังให้ความสำคัญในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทำให้มีการจัดสรรงบประมาณไปดำเนินกา รตามความ
ต้องการในจำนวนท่ีมาก ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาและพัฒนาในด้านอื่นมีน้อยลง  

 
แนวทางแก้ไขปัญหา 

1. ควรมีการประสานและบูรณาการโครงการกับหน่วยงานอื่นให้มากขึ้น เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาดำเนินโครงการ
ในพื้นท่ี 

2. จัดลำดับความเร่งด่วนของโครงการ รองรับการจัดสรรงบประมาณ และเร่งดำเนินโครงการเพื่อมิให้เกิดความล่าช้าและเสียหายต่อประชาชนในพื้นท่ี 
3. ควรมีการออกประชุมร่วมกับประชาชนในพื้นท่ีเพื่อช้ีแจงและสร้างความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนา  เพื่อให้การดำเนินงานคลอบคลุมในทุก ๆ 

ด้าน 
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2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
2) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   
3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์   
4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
5) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

 
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)   
 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ำในสังคม 
 3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 4. ยุทธศาสตร์การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง และยั่งยืน 
 6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
 10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
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 1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เช่ือมโยง กับต่างประเทศ 

  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยท่ีมี

ศักยภาพ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  พัฒนาและยกระดับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชนและเช่ือมโยงห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มการท่องเท่ียว

ของกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4   ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์  การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมและพลังงานโดย การมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสี

เขียว 
 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดน่าน 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาการท่องเท่ียวให้เจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 

   
  1.5 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ. 2561–2565) 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 

1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
3. ด้านการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคงของมนุษย ์
4. ด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน 
6. ด้านการบริหารจัดการและการบริการ 
7. ด้านการจัดการวิถีชีวิตชุมชนพื้นท่ีต้นน้ำ 
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 1.6 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลปัว (พ.ศ. 2561–2565) 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 

1.  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
2.  ด้านการเกษตร เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
3.  ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
4.  ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5.  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
6.  ด้านการบริหารจัดการและการบริการ 
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การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
   แสดงผังการเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ของชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาตร์จังหวัด  
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลปัว  

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ 
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขต

จังหวัดน่าน 

ยุทธศาสตร์ 
เทศบาลตำบลปัว 

โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565) 

ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 

ดำเนินการ 
(ปี 2563) 

2.ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

7. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์ 

1. พัฒนา
สภาพแวดล้อมในการ
พัฒนาการค้า การ
ลงทุน และโลจิสติกส์
เช่ือมโยง กับ
ต่างประเทศ 

4.การพัฒนาการ
ท่องเท่ียวให้
เจริญเติบโตอย่าง
สมดุลและยั่งยืน 

1.ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

1.ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

118 20 
 

2.ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

3.การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 
 

3.พัฒนาและยกระดับ
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
ศิลปวัฒนธรรมและ
สุขภาพ เพื่อสร้าง
รายได้สู่ชุมชนและ
เช่ือมโยงห่วงโซ่
มูลค่าเพิ่มการ
ท่องเท่ียวของกลุ่ม
จังหวัดอย่างยั่งยืน 

1.การขับเคล่ือน
เศรษฐกิจด้วยองค์
ความรู้เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจใน
ลักษณะประชารัฐ 

2.ด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ ์

2.ด้านการเกษตร 
เศรษฐกิจและการ
ท่องเท่ียว 

6 2 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ 
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขต

จังหวัดน่าน 

ยุทธศาสตร์ 
เทศบาลตำบลปัว 

โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565) 

ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  ดำเนินการ 

4.ด้านการสร้าง
โอกาสและ
ความเสมอภาค
ทางสังคม 

1.การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์ 

3.พัฒนาและยกระดับ
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
ศิลปวัฒนธรรมและ
สุขภาพ เพื่อสร้าง
รายได้สู่ชุมชนและ
เช่ือมโยงห่วงโซ่
มูลค่าเพิ่มการ
ท่องเท่ียวของกลุ่ม
จังหวัดอย่างยั่งยืน 

5.การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
และสังคม 

3.ด้านการพัฒนา
สังคม คุณภาพชีวิต 
และความมั่นคงของ
มนุษย์ 

3.ด้านการพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์

47 18 

4.ด้านการสร้าง
โอกาสและ
ความเสมอภาค
ทางสังคม 

1. การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์ 

3.พัฒนาและยกระดับ
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
ศิลปวัฒนธรรมและ
สุขภาพ เพื่อสร้าง
รายได้สู่ชุมชนและ
เช่ือมโยงห่วงโซ่
มูลค่าเพิ่มการ
ท่องเท่ียวของกลุ่ม
จังหวัดอย่างยั่งยืน 

5.การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
และสังคม 

4.ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

8 1 
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ยุทธศาสตร์
ชาติ 
20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ 
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขต

จังหวัดน่าน 

ยุทธศาสตร์ 
เทศบาลตำบลปัว 

โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565) 

ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

ดำเนินการ 

5.ด้านการสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ี
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

4. การเติบโตท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 

4. ดำรงฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติท่ี
อุดมสมบูรณ์  การ
บริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อมและ
พลังงานโดย การมีส่วน
ร่วมของชุมชนสู่การ
เป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 

2.การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมโดย
การมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาสังคม 

5.ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
การอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมและ
พลังงาน 

5.ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

8 3 

6.ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
ภาครัฐ 

6. การบริหารจัดการ
ในภาครัฐ การ
ป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และ  
ธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

4. ดำรงฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติท่ี
อุดมสมบูรณ์  การ
บริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อมและ
พลังงานโดย การมีส่วน
ร่วมของชุมชนสู่การ
เป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 

5.การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
และสังคม 

6.ด้านการบริหาร
จัดการและการ
บริการ 

6.ด้านการบริหาร
จัดการและการ
บริการ 

16 1 

รวมทั้งหมด 203 45 
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  2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ  

ยุทธศาสตร์ แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนนุ 
ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ จำนวนเงิน 
(บาท) 

1. ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

1.1 บริหารงานท่ัวไป 
1.2 รักษาความสงบภายใน 
1.3 การศึกษา 
1.4 สาธารณสุข 
1.5 เคหะและชุมชน 
1.6 อุตสาหกรรมและการโยธา 
1.7 การพาณิชย์ 

1.สำนักปลัดฯ 
2.กองวิชาการและ
แผนงาน 
3.กองการศึกษา 
4.กองสาธารณสุขฯ 
5.กองช่าง 

อบจ.น่าน  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
การประปาส่วนภูมิภาค 
สำนักงานจังหวัดน่าน 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิน่ 

20 5,442,970 

2.ด้านการเกษตร เศรษฐกิจ
และการท่องเท่ียว 

2.1 บริหารงานท่ัวไป 
2.2 สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
2.3 การเกษตร 

1.กองวิชาการและ
แผนงาน 
2.กองช่าง 

เทศบาลตำบลปัว 2 19,950 

3.ด้านการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 

3.1 บริหารงานท่ัวไป 
3.2 รักษาความสงบภายใน 
3.3 การศึกษา 
3.4 สาธารณสุข 
3.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
3.6. การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
3.7 การพาณิชย ์
3.8 งบกลาง 

1.สำนักปลัดฯ 
2.กองวิชาการและ
แผนงาน 
3.กองการศึกษา 
4.กองสาธารณสุขฯ 
 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิน่ 

18 34,468,359.92 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนนุ 
ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ จำนวนเงิน 
(บาท) 

4.ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

4.1 บริหารงานท่ัวไป 
4.2 การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

1.สำนักปลัดฯ 
2.กองการศึกษา 
 

เทศบาลตำบลปัว 1 30,000 

5.ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

5.1 สาธารณสุข 
5.2 เคหะและชุมชน 
5.3 การเกษตร 

1.กองสาธารณสุขฯ 
2.กองการศึกษา 

เทศบาลตำบลปัว 3 368,360 

6.ด้านการบริหารจัดการและ
การบริการ 

6.1 บริหารงานท่ัวไป 
6.2 การรักษาความสงบภายใน 
6.3 สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
6.4 งบกลาง 

1.สำนักปลัดฯ 
2.กองการศึกษา 
 
 
 

เทศบาลตำบลปัว 1 20,560 

รวมทั้งหมด 45 40,350,199.92 
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  2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผล  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผล
ความสอดคล้อง และความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไป ตามเป้าหมายการพัฒนาทีสอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิ สัยทัศน์ที่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด   

  การติดตาม (Monitoring) การติดตามนั้น จะทำให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาสามปี ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายท่ีสามารถใช้
เป็นเครื่องในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่จะทำให้หน่วยงานสามารถ ติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีมีการดำเนินการช่วงใด ตรงกำหนดระยะเวลาท่ี
กำหนดไว้ หรือไม่ แผนดำเนินงานก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงาน   

  การประเมินผล ( Evaluation ) การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน ( Standard criteria ) และตัวชี้วัด ( indicators ) เพื่อใช้
เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญ ใน 2 ระดับ คือเกณฑ์ก ารประเมินหน่วยงาน และ
เกณฑ์การประเมินโครงการและพิจารณาบ่งชี ้ให้ทราบทั้งจุดเด่น หรือจุดด้อย ของงาน/โครงการอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไขง าน/โครงการนั้น เพื่อการ
ดำเนินการต่อไปหรือยุติการดำเนินงานโครงการนั้น วิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการโดยกำหนดรูปแบบแผนท่ีจะใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรม /โครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณท่ีกำหนดไว้หรือไม่ และผลการดำเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ี
ว่างไว้หรือไม่ โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบระหว่างการดำเนินการกิจกรรมตามแผนงาน /โครงการในขณะที่ทำการประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนิน
โครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ท่ีได้ต้ังไว้  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  มีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้     

  ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้     

1.1 การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อาจกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ดังนี้   

   1. ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์  แผน และกลยุทธ์ที่กำหนด  
   2. ความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน  

3. ความก้าวหน้ากิจกรรมท่ีกำหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล (Monitoring)  
4. ประสิทธิภาพ  เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรท่ีใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ  
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   5. ประสิทธิผล เป็นการศึกษาถึงผลท่ีได้รับ  
6. ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการทำ กิจกรรมท่ีมีต่อกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับบริการและการประเมินผลผลิตท่ีเกิดขึ้นจาก
กิจกรรม  
7. การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจนำแนวทางทั้งหมดท่ี
กำหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถ ประเมินความสอดคล้อง
และสามารถวัดความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับ คณะกรรมการฯ จะพิจารณา 

1.2 การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจกำหนดแนวทาง ดังนี้   
   1. การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ  
   2. การประเมินผลโครงการหรือการประเมิน  
   3. การประเมินผลกระทบ    

  ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ี
กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้ตลอด ระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น   

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผล โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบ
แนวทางและวิธีการท่ีกำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้ต้ังแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนส้ินสุดโครงการฯ   

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง   

ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะใน รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
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2.4 กำหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนด เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้    
  1. การใช้แบบสอบถาม  
  2. การสัมภาษณ์มีแบบสอบถาม  
  3. การสังเกต หรือการสนทนากลุ่ม 
  

2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล 

  แบบที่ 1   
  เรื่องท่ี  1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  เรื่องท่ี 2 แบบประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  เรื่องท่ี 3 แบบประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  

แบบประเมินท้ัง 3 เรื่องจะทำการประเมินหลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 

  แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มต้ังแต่ส้ินสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม-
ธันวาคม ไตรมาสท่ี 1,(เดือนมกราคม - มีนาคม) ไตรมาสท่ี 2,(เดือนเมษายน - มิถุนายน) ไตรมาสท่ี 3 และ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน) ไตรมาสท่ี 4 

  แบบที่ 3  แบบที่ 3/1แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ท่ีกำหนดไว้  และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง  หลังจากส้ินสุดปีงบประมาณ 
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ส่วนท่ี 3  

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
 

   

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมนิผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 

     ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลปัว การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งท่ี  1/2562 วันท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ.2562    
เป็นดังนี้ 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ร้อยละของคะแนนเต็ม 

1. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 20 17.80 89.00 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 16.30 81.50 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

60  
(10) 

51.90 
8.90 

86.50 
89.00 

    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 8.80 88.00 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 8.90 89.00 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 4.30 86.00 
    3.5 กลยุทธ์ (5) 4.00 80.00 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 4.00 80.00 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 4.20 84.00 
    3.8 แผนงาน (5) 4.30 86.00 
    3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 4.40 88.00 

รวมคะแนน 100 86.00 86.00 
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 1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 20 17.80 89.00  

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/
การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 2.50 83.33  

1.2 ข้อมูลเกี ่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน
ประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

2 2 100  

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม      ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 1.90 95.00  

1.4 ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 1.80 90.00  

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/
กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ำ) 

2 1.60 80.00  

1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 

2 1.70 85.00  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

 1.7 ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 1.80 90.00  

1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื ่อการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

2 1.80 90.00  

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ ่น  รูปแบบ วิธ ีการ และการ
ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  
ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร ่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าท่ีของเทศบาลตำบลปัว 

3 2.60 86.67  

รวม 20 16.30 81.50  
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 1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 16.30 81.50  

 2.1 การวิเคราะห์ที ่ครอบคลุมความเชื ่อมโยง  ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของชื่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลปัว รวมถึงความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0  

5 4.10 82.00  

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

3 2.40 80.00  

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็นต้น 

3 2.50 83.33  

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง 
ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

3 2.40 80.00  

2.5 การวิเคราะห์สิ ่งแวดล้อม พื ้นที ่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ ่งที ่เก ิดขึ ้น การประดิษฐ์ที ่ม ีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

3 2.30 76.67  

 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที ่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่  S-Strength (จุดแข็ง) W-
Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

3 2.70 90.00  

รวม 20 16.30 81.50  
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 1.4 ยุทธศาสตร์ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร์ 60 51.90 86.50  
 3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลปัว สอดคล้องกับสภาพสังคม 

เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลปัว และ
เชื ่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

10 8.90 89.00  

3.2 ยุทธศาสตร์ของชื ่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในเขต
จังหวัด  สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ 
Thailand 4.0 

10 8.80 88.00  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 
คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
และ Thailand 4.0 

10 8.80 88.00  

3.4 วิสัยทัศน์  วิสัยทัศน์ ซึ ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่เทศบาล
ตำบลปัวต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
โอกาสและศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะเทศบาลตำบลปัว และสัมพันธ์
กับโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

5 4.30 86.00  

 3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีต้องทำตาม
อำนาจหน้าท่ีของเทศบาลตำบลปัวท่ีจะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 4.00 80.00  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  เป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดข้ึน 
มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 4.00 80.00  

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่
ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ ่น เพื ่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาล
ตำบลปัว ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทาง
ยุทธศาสตร์ 

5 4.20 84.00  

3.8 แผนงาน   แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาในอนาคต 
กำหนดจุดมุ่งหมายในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลปัวท่ีมีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำ
โครงการพัฒนาท้องถ่ินในแผนพฒันาท้องถ่ิน โดยระบุแผนงานและ
ความเชื่อมโยงดังกล่าว 

5 4.30 86.00  

3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ความเชื่อมโยง
องค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
12  Thailand 4.0 แผนพ ัฒนาภาค/แผนพัฒนากล ุ ่มจ ังหว ัด/
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของชื่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลปัว 

5 4.40 88.00  

รวม 60 51.90 86.50  
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมนิผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลปัว 
 2.1 สรุปผลการให้คะแนนโครงการ 
 การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปัว  ครั้งท่ี  1/2562  วันท่ี 10  ตุลาคม พ.ศ.2562  เป็นดังนี้ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละ 

ของคะแนนเต็ม 
1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 8.80 88.00 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 7.90 79.00 
3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 8.00 80.00 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 8.70 87.00 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 51.50 85.83 
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 4.60 92.00 
 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 4.50 90.00 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง  5 4.30 86.00 
 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 4.40 88.00 
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   5 4.30 86.00 
 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 3.30 66.00 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 4.60 92.00 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้

หลักประชารัฐ  
5 4.20 84.00 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   5 3.90 78.00 
 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 4.40 88.00 
 5.11 มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 5 4.40 88.00 
 5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 4.60 92.00 

รวมคะแนน 100 84.90 84.90 
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 2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
 รายละเอียดการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตำบลปัวในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัย
และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 8.80 88.00  

รวม 10 8.80 88.00  
   
 

 2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถ
ดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
ของการพัฒนาท้องถ่ินตามอำนาจหน้าท่ีท่ีได้กำหนดไว้ 
2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน เชิงปริมาณ 
(Quantitative) 

10 7.90 79.00  

รวม 10 7.90 79.00  
  



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  หน้า 74 

 

 
 2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของคะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา
เทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื ่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ท่ี
ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 8.70 87.00  

รวม 10 8.70 87.00  
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 2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของคะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
4.1 ว ิเคราะห์แผนงาน งานที ่ เก ิดจากด้านต่าง ๆ ม ีความสอดคล ้องกับ
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลปัวในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Deman Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับชื่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินท่ีมีพื้นท่ีติดต่อกัน 
4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง  ๆที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน   หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถ่ิน       (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local  Sufficiency  Economy  Plan 
: LSEP) 

10 8.70 87.00  

รวม 10 8.70 87.00  
5 โครงการพัฒนา 60 51.50 85.83  
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ  เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลปัวและดำเนินการเพื่อให้การ
พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลปัวท่ีกำหนดไว้ ช่ือโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

5 4.60 92.00  

 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  มีวัตถุประสงค์ชัดเจน 
(clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความ
เป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 4.50 90.00  
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 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  มีความชัดเจนนำไปสู ่การต้ัง
งบประมาณได้ถูกต้อง  สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ตอ้ง
ไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุจำนวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคือ
อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลา
ดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำท่ีไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใด
และจบลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมี
หลายกลุ ่ม ให ้บอกช ัดลงไปว ่าใครค ือกล ุ ่มเป ้าหมายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

5 4.30 86.00  

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2)การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

5 4.40 88.00  

 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่
การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการ
แข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  

5 4.30 86.00  
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(ต่อ) (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4)  การรองรับการ
เชื ่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดิน
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

    

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปล่ียนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิง
นวัตกรรม (2) เปล่ียนจากการขับเคล่ือนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่
การขับเคลื ่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) 
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 3.30 66.00  

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกัน
ได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทาง
ไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

5 4.60 92.00  
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 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้
พื ้นฐานความพอเพียงที ่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็น
โครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการท่ีประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นท่ี
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP) 

5 4.20 84.00  

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำ
โครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) (3) ความมีประสิทธ ิผล (Effectiveness) (4) ความยุต ิธรรม 
(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

5 3.90 78.00  

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  มีความคลาด
เคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณ
รายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏใน
รูปแบบอื่น ๆ 

5 4.40 88.00  
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 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผล
ที่คาดว่าจะได้รับ 
มีการกำหนดดั ชนี ชี ้ ว ั ดผลงาน  (Key Performance Indicator : KPI) ท่ี
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล  (effectiveness) 
ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การ
กำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ ่งที่ได้รับ           
(การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5 4.40 88.00  

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ผลท่ีได้รับเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควร
คำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงาน
ตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุส่ิงท่ี
ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการ
บ่งบอกเวลาได้ 

5 4.60 92.00  

รวม 60 51.50 85.83  

รวมทัง้หมด 100 84.90 84.90  
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3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน) 
 3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

 1. มูลข้อมลูท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ข้อมูลทั่วไป จำนวน (คน) 

1.  เพศ (1)  ชาย  171 
(2)  หญิง 229 

2.  อายุ (1)  ต่ำกว่า  20  ปี  13 
(2)  20 – 30  ปี  25 
(3)  31 -  40  ปี 51 
(4)  41 – 50  ปี  91 
(5)  51 – 60  ปี  117 
(6)  มากว่า  60  ปี 103 

3.  การศึกษา (1)  ประถมศึกษา 188 
(2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 143 
(3)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 28 
(4)  ปริญญาตรี  34 
(5)  สูงกว่าปริญญาตรี 7 
(6)  อื่น ๆ  - 

4.  อาชีพหลัก (1)  รับราชการ  23 
 (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  18 
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ข้อมูลทั่วไป จำนวน (คน) 
 (3)  ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว 87 
 (4)  รับจ้าง 91 
 (5)  นักเรียนนักศึกษา  17 
 (6)  เกษตรกร 157 
 (7)  อื่น ๆ (ระบุ) - 

รวม 400 
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     3.2 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน 

          ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม 
          (จำนวนผู้ทำแบบประเมิน 53 คน ) 

ประเด็น 
พอใจมาก 

8-10 คะแนน (%) 
พอใจ 

5-7 คะแนน  (%) 
ไม่พอใจ 

1-4 คะแนน  (%) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 20.75 66.04 13.21 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 15.09 69.81 15.09 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 13.21 75.47 11.32 
4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 16.98 77.36 5.66 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 16.98 81.13 1.89 
6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 11.32 84.91 3.77 
7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 11.32 83.02 5.66 
8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 9.43 84.91 5.66 
9)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 11.32 83.02 5.66 

ค่าเฉลี่ยภาพรวม 14.05 78.41 7.55 
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ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ( จำนวนผู้ทำแบบประเมิน 62 คน) 

 

ประเด็น 
พอใจมาก 

8-10 คะแนน (%) 
พอใจ 

5-7 คะแนน (%) 
ไม่พอใจ 

1-4 คะแนน  (%) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 31.74 49.2 19.00 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 19.04 65.07 15.9 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 16.12 64.51 19.40 
4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 14.29 74.60 11.11 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 6.35 76.20 17.46 
6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 8.10 72.60 19.40 
7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 13.11 73.77 13.11 
8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 13.33 66.67 20 
9)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 16.40 65.57 18.03 

ค่าเฉลี่ยภาพรวม 15.41 67.60 17.02 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2   ด้านการเกษตร เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ( จำนวนผู้ทำแบบประเมิน 62 คน) 

 

ประเด็น 
พอใจมาก 

8-10 คะแนน (%) 
พอใจ 

5-7 คะแนน (%) 
ไม่พอใจ 

1-4 คะแนน (%) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 19.35 61.29 19.35 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 17.74 61.29 20.97 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 11.29 74.19 14.52 
4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 11.29 70.97 17.74 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 3.23 74.19 22.58 
6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 12.90 64.52 22.58 
7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 9.68 67.74 22.58 
8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 4.84 69.35 25.81 
9)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.06 74.19 17.74 

ค่าเฉลี่ยภาพรวม 10.93 68.64 20.43 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (จำนวนผู้ทำแบบประเมิน 52 คน) 

 

ประเด็น 
พอใจมาก 

8-10 คะแนน (%) 
พอใจ 

5-7 คะแนน (%) 
ไม่พอใจ 

1-4 คะแนน (%) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 15.69 68.63 15.69 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 13.46 69.23 17.31 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 19.70 60.66 19.67 
4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 21.57 58.82 19.61 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 14.55 60.00 25.45 
6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 11.90 76.19 11.90 
7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 3.92 80.39 15.70 
8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.14 85.71 7.14 
9)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 4.76 82.54 12..70 

ค่าเฉลี่ยภาพรวม 12.61 70.94 16.45 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน (จำนวนผู้ทำแบบประเมิน 49 คน) 

 

ประเด็น 
พอใจมาก 

8-10 คะแนน (%) 
พอใจ 

5-7 คะแนน (%) 
ไม่พอใจ 

1-4 คะแนน (%) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 24.49 61.22 14.29 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 24.49 61.22 14.29 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 20.41 69.39 10.20 
4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 16.33 73.47 10.20 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 18.37 65.31 16.33 
6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 20.41 55.10 24.49 
7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 16.33 63.27 20.41 
8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 18.37 63.27 18.37 
9)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 14.29 71.43 14.29 

ค่าเฉลี่ยภาพรวม 19.27 64.85 15.87 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (จำนวนผู้ทำแบบประเมนิ 58 คน) 

 

ประเด็น 
พอใจมาก 

8-10 คะแนน (%) 
พอใจ 

5-7 คะแนน (%) 
ไม่พอใจ 

1-4 คะแนน (%) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 20.69 74.14 5.17 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 24.14 65.52 10.34 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 24.14 67.24 8.62 
4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 33.90 59.32 6.78 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 20.69 72.41 6.90 
6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 20.69 74.14 5.17 
7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 17.24 77.59 5.17 
8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 18.97 75.86 5.17 
9)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 19.30 71.93 8.77 

ค่าเฉลี่ยภาพรวม 22.22 70.88 6.90 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการและการบริการ ( จำนวนผู้ทำแบบประเมิน 64 คน ) 

 

ประเด็น 
พอใจมาก 

8-10 คะแนน (%) 
พอใจ 

5-7 คะแนน (%) 
ไม่พอใจ 

1-4 คะแนน (%) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 18.75 59.38 21.88 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 15.63 60.94 23.44 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 18.75 60.94 20.31 
4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 10.94 64.06 25.00 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 14.06 62.50 23.44 
6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 9.38 64.06 26.56 
7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 10.94 65.63 23.44 
8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 10.94 67.19 21.88 
9)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 6.25 73.44 20.31 

ค่าเฉลี่ยภาพรวม 12.85 64.24 22.92 
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 3.3 ผลการดำเนินงานที่ดำเนินงาน (แยกตามแผนงาน) 
         1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) เปรียบเทียบงบประมาณตามแผนฯ  (ปี 2563) 

ตามแผนพัฒนา ผลการดำเนินการ 
งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา ดำเนินการ 

1 ปรับปรุงอาคารศูนย์บริการ
นักท่องเท่ียวเทศบาล 

1 แห่ง 1.ก่อสร้างลาน คสล. หนา 0.15 ม. 
พื้นท่ีรวมไมน่้อยกว่า 165.78 ตร.ม. 
2.ปรับปรุงห้องทำงานและห้องน้ำ 
3.ย้ายและติดต้ังเสาธงชาติ 
4.ก่อสร้างห้องเก็บของ ขนาดกว้าง 
1.20 ม. ยาว 2 ม. สูง 2 ม. 

120,000 164,000 
(เงินสะสม) 

100 136.67 

2 รณรงค์ต่อต้านการทุจริต
คอรัปช่ัน 

3 ครั้ง การเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริต
คอรัปช่ัน ผู้เข้าร่วมโครงการ  จำนวน 
144  คน 

5,000 1,800 100 36.00 

3 ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล 

3 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล 

5,000 4,180 100 83.60 

4 จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 3 ครั้ง (โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ) 
8 ครั้ง 

1.แผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2563 
2.แผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2/2563 
3.แผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3/2563 

30,000 1,925 100 6.42 
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ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) เปรียบเทียบงบประมาณตามแผนฯ  (ปี 2563) 

ตามแผนพัฒนา ผลการดำเนินการ 
งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา ดำเนินการ 

 (ต่อ) 
จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 

 4.แผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561-
2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 
5.การแก้ไขแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.
2561-2565) ครั้งที่ 1/2563 
6.การแก้ไขแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.
2561-2565) ครั้งที่ 2/2563 
7.การแก้ไขแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.
2561-2565) ครั้งที่ 3/2563 
8.การแก้ไขแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.
2561-2565) ครั้งที่ 4/2563 

    

5 สนับสนุนการจัดงาน
วัฒนธรรมและประเพณีและ
งานรัฐพิธีอำเภอปัว 

3 ครั้ง (โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ) 
1.โครงการบวงสรวงพระยาภูคา 
งบประมาณ 5,000 บาท 
2.โครงการการะวะพญาผานอง 
งบประมาณ 5,000 บาท 
3.โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
งบประมาณ  
5,000 บาท 
4.โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ งบประมาณ 
5,000 บาท 
5.โครงการจัดงานวันกาชาดและของดี
เมืองน่าน งบประมาณ 10,000 บาท 

30,000 30,000 100 100 
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  2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) เปรียบเทียบงบประมาณตามแผนฯ  (ปี 2563) 

ตามแผนพัฒนา ผลการดำเนินการ 
งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา ดำเนินการ 

1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนน 

3 ครั้ง ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าท่ีและผู้ปฏิบัติ
หน้าท่ีในการต้ังด่านตรวจและจุดตรวจ  
1. เทศกาลวันปีใหม่ ต้ังแต่วันที่ 27 ธ.ค.
2562 - วันที่ 2 ม.ค. 2563 
2. เทศกาลวันสงกรานต์ ต้ังแต่วันที่ 10-
16 เม.ย.2563 

50,000 19,960 100 39.92 

 
3. แผนงานการศึกษา 

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) เปรียบเทียบงบประมาณตามแผนฯ  (ปี 2563) 

ตามแผนพัฒนา ผลการดำเนินการ 
งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา ดำเนินการ 

1 ปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ทต.ปัว 

1 แห่ง ปรับปรุงรั้ว รอบบริเวณ ศพด.ทต.ปัว 
และติดต้ังประตูโครงเหล็กตาข่ายถัก
ขนาดกว้าง 5.00 ม. สูง 1.60 ม. 
จำนวน  1 จุด 

100,000 85,900 100 85.90 

2 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 3 ครั้ง 1.เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ปัว 
จำนวน 229 คน 
2.เด็กและเยาวชนภายในเขต
เทศบาลตำบลปัว จำนวน 300 คน 

80,000 50,000 100 62.50 
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ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) เปรียบเทียบงบประมาณตามแผนฯ  (ปี 2563) 

ตามแผนพัฒนา ผลการดำเนินการ 
งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา ดำเนินการ 

3 ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลตำบลปัว 

1 แห่ง ดำเนินการก่อสร้างสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา  
 

- 170,000 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 
2563) 

100 100 

4 จัดประชุมผู้ปกครองศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลปัว 

3 ครั้ง จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมมีดังนี้ 
1.ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม จำนวน 
207 คน 
2.บุคลากรทางการศึกษา และ
คณะกรรมการศูนย์ฯ จำนวน  
23 คน 

10,000 9,991 100 99.91 

5 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

3 ครั้ง 1.ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทต.ปัว 
2.ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว  
3.ค่าหนังสือเรียน  
4.ค่าอุปกรณ์การเรียน  
5.ค่าเครื่องแบบนักเรียน  
6.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 207 คน 

1,800,000 1,677,110 100 93.17 

6 สนับสนุนการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลปัว 

3 ครั้ง จัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ทต.ปัว  1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จำนวน 501  คน 

30,000 24,170 100 80.57 
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ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) เปรียบเทียบงบประมาณตามแผนฯ  (ปี 2563) 

ตามแผนพัฒนา ผลการดำเนินการ 
งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา ดำเนินการ 

7 สนับสนุนอาหารกลางวันแก่
เด็กนักเรียน 

6 โรงเรียน 
1 ศูนย์ 

โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลปัว 6 
โรงเรียน  เด็กนักเรียนท่ีได้รับการ
สนับสนุนอาหารกลางวัน มีจำนวน 
1,793 คน 

7,500,000 7,151,200 100 95.35 

8 สนับสนุนอาหารเสริม (นม) 
แก่เด็กนักเรียน 

6 โรงเรียน 
1 ศูนย์ 

โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลปัว 6 
โรงเรียน เด็กนักเรียนท่ีได้รับการ
สนับสนุนอาหารเสริมนมมีจำนวน 
1,793 คน 

4,000,000 3,887,368.92 100 97.18 

 
4. แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) เปรียบเทียบงบประมาณตามแผนฯ  (ปี 2563) 

ตามแผนพัฒนา ผลการดำเนินการ 
งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา ดำเนินการ 

1 ตรวจสุขภาพประจำปี
สำหรับคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ พนักงาน 
ลูกจ้างบุคลากรในสังกัด
เทศบาลตำบลปัว ประจำปี 
2563 

1 ครั้ง ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน 
ลูกจ้างบุคลากรในสังกัดเทศบาล
ตำบลปัว เข้าร่วมตรวจสุขภาพ 
จำนวน 54 คน 

ดำเนินการโดย
ไม่ใช้

งบประมาณ 

ดำเนินการโดย
ไม่ใช้

งบประมาณ 

100 100 
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ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) เปรียบเทียบงบประมาณตามแผนฯ  (ปี 2563) 

ตามแผนพัฒนา ผลการดำเนินการ 
งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา ดำเนินการ 

2 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

13 ชุมชน 1.กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัข เป็นสุนัขจำนวน 765 ตัว แมว 
435 ตัว รวม 1,200 ตัว 
2.กิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว 
เป็นสุนัขจำนวน 16 ตัว (เป็นเพศผู้ 4 ตัว 
และเพศเมีย 12 ตัว) และแมวจำนวน 8 
ตัว (เป็นเพศผู้ 1 ตัว และเพศเมีย 7 ตัว) 
รวม 24 ตัว 

80,000 39,980 100 49.98 

3 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 

13 ชุมชน 12 หมู่บ้านๆ ละ 3 โครงการ 
งบประมาณ 20,000 บาท (บ้านปรางค์
พัฒนา2 ไม่ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ) 

260,000 240,000 100 92.31 

4 รณรงค์ควบคุมและป้องกัน
โรคไข้เลือดออก 

13 ชุมชน 1.จัดซื้อสารเคมีทีมีฟอส จำนวน 6 ถัง 
2.จัดซื้อน้ำยาเคมีสำหรับพ่นเพ่ือกำจัดยุงลาย 
จำนวน 10 ขวด 
3.ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ จำนวน 
227 คน 
4.ให้ความรู้แกส่ถานศึกษา 1 แห่ง จำนวน
นักเรียนที่เข้าร่วม 227 คน 
5.สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำ
ยุงลายและจัดทำรายงานการสำรวจเดือนละ 
1 ครั้ง อย่างต่อเน่ือง รวม 5 เดือน 
6.ดำเนินการพ่นสารเคมี จำนวน 5 ครั้ง (ใน
สถานศึกษา 3 ครั้ง และ รพย.ปัว จำนวน 1 
ครั้ง พ่นกรณีควบคุมโรค 1 ครั้ง 

150,000 39,000 100 26.00 
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5. แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) เปรียบเทียบงบประมาณตามแผนฯ  (ปี 2563) 

ตามแผนพัฒนา ผลการดำเนินการ 
งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา ดำเนินการ 

1 ปรับปรุงถนน คสล. สาย
หน้าบ้านนางอนงค์  
สิทธิ์ธัชนนท์ บ้านร้อง  
ม.4 ต.ปัว 

ยาว 490 ตร.ม. ขนาดพื้นท่ีรวมไม่น้อยกว่า 483.90 
ตร.ม. หนา 0.15 ม. 

310,000 302,900 100 97.71 

2 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านดง หมวด 3  
บ้านป่าลาน หมู่ 5 ต.ปัว 

ยาว 140 ม. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 140.00 
ม. หรือพื้นท่ีรวมไม่น้อยกว่า 
560.00 ตร.ม. หนา 0.15 ม. 

350,000 350,000 100 100 

3 ก่อสร้างถนน คสล. สายมุม
แยกบ้านพัก ถึงบ้านนาย
ฤทธิ์ ปัญญาภู บ้านปรางค์
พัฒนา2 หมู่ 8 ต.ปัว 

ยาว 115 ม. ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 115.00 
ม. และขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
ม. ยาว 3.00 ม. หรือพื้นท่ีรวมไม่
น้อยกว่า 587 ตร.ม. หนา 0.15 ม. 

355,000 355,000 100 100 

4 ก่อสร้างถนน คสล.  
สายนาเหล่า ถึง ทุ่งเหล็ก  
บ้านนาป่าน ม.1  ต.สถาน 

ยาว 159 ม. ขนาดกว้าง 4.00 ม.  ยาว   159 
ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีรวมไม่
น้อยกว่า 636 ตร.ม. 

385,000 367,700 100 95.51 

5 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านนางยวง ศิริรัตน์  
บ้านต้นแหลง  
ม.2 ต.ไชยวัฒนา 

ยาว 155 ม. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 155.00 
ม. หนา 0.15  ม. พร้อมขยายปาก
ทางเข้า หรือพื้นท่ีรวมไม่น้อยกว่า 
624 ตร.ม. 

410,000 403,000 100 98.29 
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ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) เปรียบเทียบงบประมาณตามแผนฯ  (ปี 2563) 

ตามแผนพัฒนา ผลการดำเนินการ 
งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา ดำเนินการ 

6 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. 
แบบมีฝาปิด ซอยกลางบ้าน
ใน บ้านแก้มราษฏร์พัฒนา  
ม.4  ต.วรนคร 

ยาว 75 ม. ขนาดปากกว้าง 0.50 ม. ลึกเฉล่ีย 
0.50 ม. หนา 0.10 ม.ยาวรวม  
75 ม. 

240,000 232,400 100 96.83 

7 ก่อสร้างถนน คสล. สายคอ
สะพานลำน้ำขว้าง  
บ้านแก้มราษฏร์พัฒนา  
ม.4 ต.วรนคร 

ยาว 46 ม. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 46.00 
ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีรวม
ท้ังหมดไม่น้อยกว่า 184.00 ตร.ม. 

120,000 107,300 100 89.42 

8 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. 
แบบมีฝาปิด ลานขนส่ง ถึง 
รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว  
บ้านสวนดอก ม.6   
ต.วรนคร 

ยาว 110 ม. ขนาดกว้าง0.50 ม. ลึกเฉล่ีย 0.50 
ม. หนา 0.10 ม. ยาวรวม 110 ม. 

350,000 345,000 100 98.57 

9 ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนอุ่นไอ
รักเฉลิมพระเกียรติบรม
ราชาภิเษก 

1 แห่ง ติดต้ังถังเก็บน้ำขนาด 5,000 ลิตร 
จำนวน 2 ถัง พร้อมระบบสูบน้ำและ
วางท่อ PVC ความยาว 523.00 ม. 

200,000 200,000 100 100 

10 ก่อสร้างห้องน้ำโรงเรียน
ผู้สูงอายุ 

4 ห้อง ขนาดกว้าง 2.00 ม. ยาว 2.20 ม.  
จำนวน 1 ห้อง 

400,000 100,000 100 25.00 
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ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) เปรียบเทียบงบประมาณตามแผนฯ  (ปี 2563) 

ตามแผนพัฒนา ผลการดำเนินการ 
งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา ดำเนินการ 

11 ขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้า
พร้อมติดต้ังไฟสาธารณ  
-ซอยผักเฮือก  
-ซอยป่าไคร้ (โรงถ้วย)  
–ซอยนาดอนน้ำปัว   
บ้านร้อง หมู่ 4 ต.ปัว 

3 แห่ง 
 

ยาว 80 ม. 
ยาว 150 ม. 
ยาว 250 ม. 

1.งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายนอก  
-แผนกแรงต่ำภายนอก (ปักเสา คอร. 
ขนาด 9 ม. จำนวน 3 ต้น พาดสาย
อลูมิเนียมหุ้ม ฉนวน ขนาด 50 
ต.มม. จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 
100 ม. 
2. แผนกไฟสาธารณะ 
-พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 
25 ต.มม. จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 
100 ม. ติดต้ังชุดโคมไฟสาธารณะ 
ขนาด 2X 36 วัตต์ จำนวน 1 ชุด 

 
 

70,000 
140,000 
250,000 

44,870.00 100 64.10 

12 ขุดลอกลำน้ำปัว บ้านป่าหัด 
หมู่ 2 ต.ปัว 

1 แห่ง ขนาดปากกว้างเฉล่ีย 20 ม. ช่วงท่ี 
1 ความยาว65 ม. ช่วงท่ี 2 ความ
ยาว 725 ม.รวมความยาว 790 ม. 
ขุดลึก 1 ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า 15,800 ลูกบาศก์เมตร 

1,000,000 333,600 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ (งบ

กลาง) 
2563) 

100 33.36 

13 ก่อสร้างถนนแอสฟัสต์ สาย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ปัว 

1 แห่ง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. หนาเฉล่ีย 
0.05 ม. หรือมีพื้นท่ีรวมไม่น้อยกว่า 
920 ตร.ม. 

800,000 539,000 
(เงินสะสม) 

100 67.38 
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ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) เปรียบเทียบงบประมาณตามแผนฯ  (ปี 2563) 

ตามแผนพัฒนา ผลการดำเนินการ 
งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา ดำเนินการ 

14 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยต้น
เคียน บ้านไร่รวงทอง  
หมู่ 6 ต.ปัว 

1 แห่ง ขุดลอกปากเก็บน้ำปากกว้างเฉล่ีย 
18 เมตร ก้นกว้างเฉล่ีย 14 ม. ขุด
ลึกเฉล่ีย 2 ม. ยาว 96 ม. หรือมี
ปริมาณดินขุดไ่ม่น้อยกว่า 3,072 
ลูกบาศก์เมตร 

500,000 64,800 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ (งบ
กลาง) 2563) 

100 12.96 

15 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
โดยพาราแอสฟลัท์ติกคอนก
รีต รหัสทางหลวง ท้องถ่ิน 
นน.ถ. 9-015 สายสองลื้อ  
บ้านขอน ม.1 - บ้านป่าลาน 
ม.5 ต.ปัว 

ยาว 1,219 ม. ขนาดหนาเฉล่ีย 0.04 ม. มีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 6,510 ตร.ม. 

2,600,000 2,120,477.40 
(เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ 2563) 

100 81.56 

16 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัส
ทางหลวงท้องถ่ิน นน.ถ.9-
0002, 9-0003 9-0005, 
9-0006 , 9-0009 9-
0010 ภายในเขตเทศบาล
ตำบลปัว 

ยาว 600 ม. จำนวน 6 สาย มีขนาดหนาเฉล่ีย 
0.04 ม. มีพื้นท่ีรวมไม่น้อยกว่า 
27,618 ตร.ม. 

2,000,000 9,178,565.95 
(เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ 2563) 

100 458.93 

17 บริหารจัดการขยะในชุมชน 
(Zero Waste) 

13 ชุมชน 5 หมู่บ้าน (บ้านร้อง บ้านนาป่าน บ้าน
แก้ม บ้านสวนดอก บ้านแก้มราษฏร์
พัฒนา) เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการ
ขยะ 

350,000 287,910 100 82.26 
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ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) เปรียบเทียบงบประมาณตามแผนฯ  (ปี 2563) 

ตามแผนพัฒนา ผลการดำเนินการ 
งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา ดำเนินการ 

18 ปรับปรุงสวนสาธารณะ รศ.
200 

1 แห่ง 1.ดินปลูกจำนวน 1,500 ถุง 
2.ปลูกต้นคริสมาส ขนาดถุง 6 นิ้ว 
จำนวน 500 ต้น 
3.ปลูกต้นดาวเรือง ขนาดถุง 4 นิ้ว 
จำนวน 1,000 ต้น 
4.ปลูกต้นด่างกระถาง ขนาด 11 นิ้ว 
จำนวน 100 ต้น 
5.ปลูกต้นหลิวไต้หวันกระถางขนาด 6 
นิ้ว จำนวน 500 ต้น 
6.ปลูกต้นลิ้นกระบือ ขนาดถุง 4 นิ้ว 
จำนวน 1,500 ต้น 
7.ปลูกต้นชบาด่างขนาดถุง 4 นิ้ว 
จำนวน 1,500 ต้น 
8.ปลูกต้นสร้อยไก่ขนาดถุง 4 นิ้ว 
จำนวน 2,000 ต้น 
9.ปลููกต้นผีเสื้อขนาดถุง 4 นิ้ว จำนวน 
2,000 ต้น 
10.ปลูกต้นคริสติน่าขนาดถุง 8 นิ้ว 
จำนวน 60 ต้น 
11.ปลูกต้นเฟื่องฟ้าตัดขนาดกระถาง 
15 นิ้ว จำนวน 12 ต้น 

300,000 295,000 
(เงินสะสม) 

100 98.33 
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ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) เปรียบเทียบงบประมาณตามแผนฯ  (ปี 2563) 

ตามแผนพัฒนา ผลการดำเนินการ 
งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา ดำเนินการ 

19 สนับสนุนการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมในชุมชน 

13 ชุมชน 3 หมู่บ้าน (บ้านขอน บ้านป่าหัด  
บ้านป่าลาน)  
1.ชุมชนสามารถพัฒนาและต่อยอด
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการขยะ
ในชุมชน สามารถเป็นแหล่ง
แลกเปล่ียนเรียนรู้ท้ังในและต่างพื้นท่ี 
2.ขยะท่ีคัดแยกแล้วสามารถนำมาใช้
ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าโดยสามารถ
นำมาใช้ประโยชน์ได้มากถึงร้อยละ 
60  
3.ปริมาณขยะท้ัง 3 หมู่บ้านลดลง
คิดเป็นร้อยละ 40 

300,000 80,000 100 26.67 
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6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) เปรียบเทียบงบประมาณตามแผนฯ  (ปี 2563) 

ตามแผนพัฒนา ผลการดำเนินการ 
งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา ดำเนินการ 

1 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

13 ชุมชน จัดอบรมให้ความรู้ในหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง เช่นการทำบัญชีครัวเรือน 
การลงปฏิบัติการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ 
การเล้ียงไก่พันธ์พุื้นเมือง การเล้ียง
ปลา การปลูกหน่อไม้ และสารทำ
น้ำยาล้างจานเอนกประสงค์ มี
ผู้เข้าร่วมโครงการ จำวน 137 คน 

50,000 19,950 100 39.90 

2 สนับสนุนการจัดทำและ
ทบทวนแผนชุมชน 

3 ครั้ง การประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลจัดทำ
แผนชุมชน 13 หมู่บ้าน 

20,000 ดำเนินการโดย
ไม่ใช้

งบประมาณ 

100 0 

 

7. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) เปรียบเทียบงบประมาณตามแผนฯ  (ปี 2563) 

ตามแผนพัฒนา ผลการดำเนินการ 
งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา ดำเนินการ 

1 สนับสนุนการแข่งขันกีฬา 
เปตองผู้สูงอายุสัญจร 
เทศบาลตำบลปัว 

13 ชุมชน ผู้สูงอายุจำนวน 350 คน จากทุก 
13 หมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน
กีฬาเปตอง 

60,000 25,675 100 42.79 
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8. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) เปรียบเทียบงบประมาณตามแผนฯ  (ปี 2563) 

ตามแผนพัฒนา ผลการดำเนินการ 
งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา ดำเนินการ 

1 ค่าจ้างออกแบบค่าควบคุม
งานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน นิติ
บุคคลหรือบุคคลภายนอก 
เพื่อให้มาได้ซึ่งส่ิงก่อสร้าง 

3 ครั้ง ค่าจ้างออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่าย
ให้เอกชน  
นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
มาได้ซึ่งส่ิงก่อสร้าง 

100,000 150,000 100 150.00 

 
 

9. แผนงานการเกษตร 

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) เปรียบเทียบงบประมาณตามแผนฯ  (ปี 2563) 

ตามแผนพัฒนา ผลการดำเนินการ 
งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา ดำเนินการ 

1 อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 

13 ชุมชน จัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ ณ  
วัดไร่รวงทอง มีผู้เข้าร่วมโครงการ 
จำนวน 127 คน 

100,000 450 100 0.45 
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10. แผนงานงบกลาง 

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) เปรียบเทียบงบประมาณตามแผนฯ  (ปี 2563) 

ตามแผนพัฒนา ผลการดำเนินการ 
งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา ดำเนินการ 

1 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 13 ชุมชน ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 16 คนๆ ละ 
500 บาท ต่อเดือน 

120,000 96,000 100 80.00 

2 เบ้ียยังชีพคนพิการ 13 ชุมชน คนพิการจำนวน  509 คนๆ ละ 
800 บาท ต่อเดือน 

6,000,000 4,877,600 100 81.29 

3 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 13 ชุมชน ผู้สูงอายุจำนวน 2,109 คน มีอัตรา
แบบข้ันบันได ดังนี้ 
1.อายุ 60-69 ปี ได้รับเดือนละ 
600 บาท  
2.อายุ 70-79 ปี ได้รับเดือนละ 
700 บาท 
3.อายุ 80-89 ปี ได้รับเดือนละ 
800 บาท 
4.อายุ 90 ปีข้ึนไป ได้รับเดือนละ 
1,000 บาท 

18,000,000 16,322,400 100 90.68 

4 ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร 

3 ครั้ง ดำเนินการ 12 ครั้ง จัดทำทำป้าย
บอกทาง และเส้นจราจรบอกทาง 
เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการ
จัดการจราจร และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของชุมชน 

300,000 20,560 100 68.53 
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4. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
  (เป็นการสรุปผลในภาพรวมท้ังหมดท่ีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2563 ท่ีอยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
โอนต้ังจ่ายใหม่ โอนงบประมาณเพิ่ม ฯลฯ) 

  4.1 เชิงปริมาณ (Quantity)  
   สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ประจำปีงบประมาณ 2563   เชิงปริมาณ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์    โครงการตามแผนฯ    โครงการที่ดำเนินการ  โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 

1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 118 20 98 
2. ด้านการเกษตร เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 6 2 4 
3. ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 47 18 29 
4. ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 8 1 7 
5. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 8 3 5 
6. ด้านการบริการจัดการและการบริการ 16 1 15 

รวม 203 45 158 
 

  จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2563)  ประจำปี 2563  มีทั ้งหมด 203 โครงการ ได้ดำเนินการ 45 โครงการ โครงการที่ไม่ได้
ดำเนินการ 158 โครงการ  ผลการดำเนินโครงการได้คิดเป็นร้อยละ 22.17 ของโครงการทั้งหมดในปี 2563  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) งบประมาณ  
142,406,658 บาท งบประมาณท่ีใช้ 44,713,886 บาท  การใช้งบประมาณคิดเป็นร้อยละ 31.40 
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  4.2 คุณภาพ (Quality)  
  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปัว ดังนี้ 
  ด้านความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลปัว ในภาพรวมมีความพึงพอใจ 92.46 % แยกเป็นพึงพอใจมาก 14.05 % พึงพอใจ 78.41 % 
ผลงานท่ีประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด 3 ลำดับแรก คือ  
  อันดับท่ี 1 คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนดำเนินการตรวจสอบโครงการ/กิจกรรม 98.11 % 
  อันดับท่ี 2 คือ การดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 96.23 % 
  อันดับท่ี 3 คือ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 94.34 % 
  4 เรื่อง คือ มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ การดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นการ
แก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการของประชาชน และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากากรดำเนินโครงการ/กิจกรรม ส่วนผลการประเมินความพึงพอใจของ ประชาชนใน
ภาพรวมที่ไม่พึงพอใจ เฉล่ียร้อยละ 7.55 % มีประเด็นท่ีประชาชนไม่พึงพอใจสูงสุด 3 อันดับ แรกคือ 
  อันดับท่ี 1 คือ การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 15.09 % 
  อันดับท่ี 2 คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 13.21 % 
  อันดับท่ี 3 คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 11.32 % 

  สรุปผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
  1. ความพึงพอใจในการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ภาพรวมเฉล่ีย พอใจมาก 15.41 % พึงพอใจ 67.60 %  ไม่พึงพอใจ 17 % 
สรุปประชาชนพึงพอใจ 83.01 %  
  ประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 
   อันดับท่ี 1 มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้กับประชาชนทราบ พอใจ 88.89 % 
   อันดับท่ี 2 ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน พอใจ 86.88 % 
   อันดับท่ี 3 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม พอใจ 84.11 % 

  ประเด็นที่ประชาชนไม่พึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรกคือ 
   อันดับท่ี 1 การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  20.00 % 
   อันดับท่ี 2 การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด  19.40 % 
   อันดับท่ี 3 ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  18.03 % 
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  2. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการเกษตร เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว  ภาพรวมเฉล่ีย พอใจมาก 10.93 % พอใจ 68.64 % 
ไม่พอใจ 20.43 %  สรุปประชาชนพึงพอใจ 79.57 สรุปประชาชนพึงพอใจ 
  ประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 
   อันดับท่ี 1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  พอใจ  85.48 % 
   อันดับท่ี 2 มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครง/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ พอใจ 82.26 % 
   อันดับท่ี 3 ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม พอใจ 82.25 % 

  ประเดน็ที่ประชาชนไม่พึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรกคือ 
   อันดับท่ี 1 การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  25.81 % 
   อันดับท่ี 2 มี 3 ประเด็น 
      - การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 22.58 % 
            - การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด  22.58 %  
             - ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 22.58 % 
   อันดับท่ี 3 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 20.97 % 
      3. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  ภาพรวมเฉล่ีย พอใจมาก 12.61 %  
พอใจ 70.94 % ไม่พอใจ 16.45 %  สรุปประชาชนพึงพอใจ 83.55 %  
  ประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 
   อันดับท่ี 1 การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการประชาชน พอใจ 92.85 % 
   อันดับท่ี 2 การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด พอใจ 88.09 % 
   อันดับท่ี 3 ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม พอใจ 87.31 % 
  ประเด็นที่ประชาชนไม่พึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรกคือ 
   อันดับท่ี 1 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 25.45  % 
   อันดับท่ี 2 การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 19.67 % 
   อันดับท่ี 3 มีการรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 19.61 % 
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  4. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ภาพรวมเฉล่ีย พอใจมาก 19.27 %  
พอใจ 64.85 % ไม่พอใจ 15.87 %  สรุปประชาชนพึงพอใจ 84.12 %  
  ประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 
   อันดับท่ี 1  มี 2 ประเด็น 
      - มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  พอใจ 89.80 % 
             - มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  พอใจ 89.80 % 
   อันดับท่ี 2 ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  พอใจ 85.72 % 
   อันดับท่ี 3  มี 2 ประเด็น 
      - มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม พอใจ 85.71 % 
      - มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม พอใจ 85.71 % 
  ประเด็นที่ประชาชนไม่พึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรกคือ 
   อันดับท่ี 1 การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 24.49 % 
   อันดับท่ี 2 ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 20.41 % 
   อันดับท่ี 3 การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน 18.37 % 

  5. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ภาพรวมเฉล่ีย พอใจมาก 22.22 %  พอใจ 70.88 %  
ไม่พอใจ 0.90 %  สรุปประชาชนพึงพอใจ 93.10 %  
  ประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 
   อันดับท่ี 1  มี 4 ประเด็น 
      - การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม พอใจ 94.83 % 
      - การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด  พอใจ 94.83 % 
      - ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  พอใจ 94.83 % 
      - การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองควาต้องการของประชาชน  พอใจ 94.83 % 
  ประเด็นที่ประชาชนไม่พึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรกคือ 
   อันดับท่ี 1 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 10.34 % 
   อันดับท่ี 2 ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.77 % 
   อันดับท่ี 3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.62 % 
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  6. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการและการบริการ  ภาพรวมเฉล่ีย พอใจมาก 12.85 %  พอใจ 64.24 %  
ไม่พอใจ 22.92 %  สรุปประชาชนพึงพอใจ 77.09 %  
  ประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 
   อันดับท่ี 1  มี 2 ประเด็น 
      - มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  พอใจ 79.69 % 
      - ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม พอใจ 79.69 % 
   อันดับท่ี 2  มี 2 ประเด็น 
      - มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  พอใจ 78.13 % 
      - การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองการต้องการของประชาชน พอใจ 78.13 % 
   อันดับท่ี 3  มี 2 ประเด็น 
      - มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  พอใจ 76.57 % 
      - ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  พอใจ 76.57 % 
  ประเด็นที่ประชาชนไม่พึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรกคือ 
   อันดับท่ี 1 การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด  26.56 % 
   อันดับท่ี 2 มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 25.00 % 
   อันดับท่ี 3  มี 3 ประเด็น 
      - มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 23.44 % 
      - ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 23.44 % 
      - การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 23.44 % 

  โดยสรุประดับความพึงพอใจเฉลี่ยทุกยุทธศาสตร์พอใจ 92.46 % ไม่พอใจ 7.5  %  
   ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลปัว มีความพึงพอใจ ดังนี้ 
   อันดับท่ี 1 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ความพึงพอใจ 93.10 % 
   อันดับท่ี 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ความพึงพอใจ 84.12  % 
   อันดับท่ี 3 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ความพึงพอใจ 83.55  % 
   อันดับท่ี 4 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ความพึงพอใจ 83.01  % 
   อันดับท่ี 5 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการเกษตร เศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว ความพึงพอใจ 79.57  % 
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   อันดับท่ี 6 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านบริหารจัดการและการบริการ ความพึงพอใจ 77.09  % 

  โดยสรุประดับความไม่พึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์  
   ระดับความไม่พึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลปัว มีความไม่พึงพอใจ ดังนี้ 
   อันดับท่ี 1 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านบริหารจัดการและการบริการ 22.92 % 
   อันดับท่ี 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการเกษตร เศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว 20.43 % 
   อันดับท่ี 3 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 17.00 % 
    อันดับท่ี 4 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  16.45 % 
    อันดับท่ี 5 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 15.87 % 
    อันดับท่ี 6 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 6.90 % 
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5. รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ังมี
กลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วยประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ข้อ 30 
(5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่ น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใเดือนตุลาคมของทุกปี นั้น 

  บัดนี้  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ในระบบสาระสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (E-plan) และเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลปัวจึงขอประกาศผลการดำเนินงาน การจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ าย และผลการ
ดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ดังนี้ 
 
ก.วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลปัว 
 

“ เมืองปัวสะอาดปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรม 
การศึกษาก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต 

นำชุมชนสู่ความมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” 
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ข. พันธกิจ ของเทศบาลตำบลปัว  
          1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
                1.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนส่ง  
               1.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและวางระบบผังเมืองชุมชนรองรับการพัฒนาเมืองนา่อยู่  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  
                2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน และเสริมสร้างศักยภาพด้านเศรษฐกิจ การค้า การเกษตร และการท่องเท่ียว สู่การเป็นประชาคม 

เศรษฐกิจอาเซียน  
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  

       3.1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา และการสาธารณสุขท่ีดี เสริมสร้างส่วนร่วมในการพัฒนานำไปสู่สังคมสงบสุข 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
      4.1 ส่งเสริมสนับสนุนการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่น  
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
           5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อย่างเป็นระบบ  
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ  
        6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 

 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตำบลปัวได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
              1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน  
              2. ด้านการเกษตร เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
              3. ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
              4. ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
              5. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
              6. ด้านการบริหารจัดการและการบริการ 
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ง. การวางแผน 
            เทศบาลตำบลปัว ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่าน 

การมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อ 
พัฒนาพื้นท่ี ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป 
            เทศบาลตำบลปัว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 -2565) โดยได้กำหนดโครงการท่ีจะดำเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
  

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 21 16,424,000.00 42 100,439,000.00 132 154,366,400.00 88 155,215,300.00 62 415,014,500.00 

ด้านการเกษตร 
เศรษฐกิจและการ
ท่องเท่ียว 

0 0.00 0 0.00 6 480,000.00 6 480,000.00 6 480,000.00 

ด้านการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์ 

0 0.00 0 0.00 48 39,960,000.00 51 40,120,000.00 48 39,970,000.00 

ด้านศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

0 0.00 0 0.00 8 480,000.00 8 480,000.00 8 480,000.00 

ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

0 0.00 0 0.00 8 1,920,000.00 7 5,465,500.00 6 890,000.00 

ด้านการบริหารจัดการ
และการบริการ 0 0.00 0 0.00 17 1,025,000.00 22 3,426,500.00 17 975,000.00 

รวม 21 16,424,000.00 42 100,439,000.00 219 198,231,400.00 182 205,187,300.00 147 457,809,500.00 
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 จ. การจัดทำงบประมาณ 
                    ผู้บริหารเทศบาลตำบลปัว ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 79 โครงการ 
งบประมาณ 43,217,886 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 27 5,520,200.00 

ด้านการเกษตร เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 3 43,000.00 

ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์ 30 36,899,686.00 

ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 2 30,000.00 

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 7 560,000.00 

ด้านการบริหารจัดการและการบริการ 10 165,000.00 

รวม 79 43,217,886.00 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลปัว มีดังนี ้
  

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. ด้านการเกษตร 
เศรษฐกิจและการ
ท่องเท่ียว 

ส่งเสริมประชาสัมพันธ์
ข่าวสารเทศบาล 

18,000.00 ส่วนแผน,กองแผนและ
งบประมาณ, กองวิชาการ
และแผนงาน, สำนักนโยบาย
และแผน 

เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเทศบาล
ตำบลปัว 

12 ครั้ง 

2. ด้านการเกษตร 
เศรษฐกิจและการ
ท่องเท่ียว 

ส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาอาชีพ 

5,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสง่เสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เพื่อเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ในชุมชน 13 ชุมชน 

3. ด้านการเกษตร 
เศรษฐกิจและการ
ท่องเท่ียว 

อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

20,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสง่เสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมความรู้และนำปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการใช้ชีวิตประจำวัน 

13 ชุมชน 

4. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงอาคาร
ศูนย์บริการนักท่องเท่ียว
เทศบาล 

0.00 ส่วนแผน,กองแผนและ
งบประมาณ, กองวิชาการ
และแผนงาน, สำนักนโยบาย
และแผน 

เพื่อปรับปรุงอาคารศูนย์บริการนักท่องเท่ียว
ให้มีความสะดวกและปลอดภัย 

1 แห่ง 

5. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างทางลาดสำหรับ
ผู้พิการ 

48,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่ออำนวยความสะดวกในแก่ผู้พิการ 3 แห่ง 

6. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ทต.ปัว 

85,900.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสง่เสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ปัว มีความ
ปลอดภัย 

1 แห่ง 
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, กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

7. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงเปล่ียนหลังคา
อาคารกองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

149,700.00 ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข
, กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สำนัก
สาธารณสุข 

เพื่อให้มีหลังคาท่ีมีความปลอดภัยต่อการ
ปฏิบัติงาน 

ทำการรื้อถอนหลังคาเดิม
พร้อมเปล่ียนเป็น

หลังคา Metal Sheet 
0.35 ม.ม. หรือมีพื้นท่ีไม่

น้อยกว่า 293 ตร.ม. 

8. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขยายระบบจำหน่าย
ไฟฟ้า พร้อมติดต้ังโคมไฟ 
หลังวิทยาลัยการ
อาชีพปัวถึงอ่างห้วย 
ป่าช้า ม.1 ต.ปัว 

395,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง
, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง ยาว 1 กม. 

9. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล. แบบมีฝาปิด สาย
หน้าโรงเรียนบ้านป่าหัด 
ม.2 ต.ปัว 

348,500.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง
, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรมีความปลอดภัยและลด
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

ยาว 108 ม. 

10. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์
ติคคอนกรีต สายโรงพัก
เก่า ม.3 ต.ปัว 

320,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง
, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

เพื่อให้มีถนนใช้ในการสัญจรได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

ยาว 840 ตร.ม. 

11. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงถนน คสล.สาย
หน้าบ้านนางอนงค์ สิทธิ์
ธัชนนท์ ม.4 ต.ปัว 

305,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง
, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

เพื่อให้มีถนนใช้ในการสัญจรได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

ยาว 490 ตร.ม. 

12. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขยายระบบจำหน่ายและ
ติดต้ังไฟสาธารณะ -ซอย

395,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง
, กองช่างสุขาภิบาล, กอง

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง 3 แห่ง 
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ผักเฮือก -ซอยป่าไคร้ 
(โรงถ้วย) -ซอยนาดอน
น้ำปัว ม.4 ต.ปัว 

ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

13. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านดง หมวด 3  
ม.5 ต.ปัว 

350,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง
, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

เพื่อให้มีถนนใช้ในการสัญจร สะดวกและ
ปลอดภัย 

ยาว 140 ม. 

14. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล. แบบมีาปิดรูปตัวยู 
สายบ้านนายพิทักษ์  
ม.6 ต.ปัว 

350,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง
, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรมีความปลอดภัยและลด
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

ยาว 110 ม. 

15. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

วางท่อระบายน้ำพร้อม
บ่อพัก สายท่ีนาของ  
อ.สุวิทย์ สุทธหลวง (ข้าง
ร้าน อ.อะไหล่ยนต์)  
ม.7 ต.ปัว 

350,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง
, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ยาว 150 ม. 

16. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. สาย
มุมแยกบ้านพัก ถึงบ้าน
นายฤทธิ์ ปัญญาภู  
ม.8 ต.ปัว 

355,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง
, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

เพื่อให้มีถนนใช้ในการสัญจรได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

ยาว 115 ม. 

17. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. สาย
นาเหล่า ถึง ทุ่งเหล็ก  
ม.1 ต.สถาน 

384,600.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง
, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

เพื่อให้มีถนนใช้ในการสัญจร สะดวกและ
ปลอดภัย 

ยาว 159 ม. 

18. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านนางยวง ศิริรัตน์  

403,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง
, กองช่างสุขาภิบาล, กอง

เพื่อให้มีถนนใช้ในการสัญจรได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

ยาว 155 ม. 
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ม.2 ต.ไชยวัฒนา ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

19. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. สาย
คอสะพานลำน้ำขว้าง  
ม.4 ต.วรนคร 

112,400.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง
, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

เพื่อให้มีถนนใช้ในการสัญจรได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

ยาว 46 ม. 

20. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล. แบบมีฝาปิด ซอย
กลางบ้านใน ม.4  
ต.วรนคร 

237,600.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง
, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรมีความปลอดภัยและลด
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

ยาว 75 ม. 

21. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. สาย
ข้างโกดัง ถึง สวนนาย
สาย พลจร ม.5  
ต.วรนคร 

0.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง
, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

เพื่อให้มีถนนใช้ในการสัญจร สะดวกและ
ปลอดภัย 

ยาว 634 ตร.ม. 

22. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้าน ดต.รุ่งเรือง ถึงบ้าน
สวนดอก ม.5 ต.วรนคร 

0.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง
, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

เพื่อให้มีถนนใช้ในการสัญจร สะดวกและ
ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 150 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่รวม

ไม่น้อยกว่า 600  
ตร.ม. 

23. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล. แบบมีฝาปิด ลาน
ขนส่ง ถึง รพ.สมเด็จพระ
ยุพราชปัว ม.6 ต.วรนคร 

350,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง
, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรมีความปลอดภัยและลด
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

ยาว 110 ม. 

24. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนแอสฟัสต์ 
สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทต.ปัว 

0.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง
, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

เพื่อให้มีถนนใช้ในการสัญจร สะดวกและ
ปลอดภัย 

1 แห่ง 
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25. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนอุ่น
ไอรัก เฉลิมพระเกียรติ 
บรมราชาภิเษก 

200,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง
, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

เพื่อให้ภูมิทัศน์ของสวนอุ่นไอรัก เฉลิมพระ
เกียรติ บรมราชาภิเษก มีความสวยงาม 

1 แห่ง 

26. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงสวนสาธารณะ 
รศ. 200 

0.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง
, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

เพื่อให้สวนสาธารณะมีความสวยงามมากขึ้น 1 แห่ง 

27. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างรั้วลวดหนาม 
เสา คสล.ท่ีดินบ้านแดน
พนา 

120,500.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง
, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

เพื่อให้ทรัพย์สิน ท่ีดินบ้านแดนพนามีความ
ปลอดภัย 

ยาว 677 ม. 

28. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างห้องน้ำ โรงเรียน
ผู้สูงอายุ 

100,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง
, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

เพื่อให้มีห้องน้ำ ท่ีเพียงพอต่อจำนวนผู้สูงอายุ
ท่ีเข้ามาใช้พื้นท่ี ในโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาล
ตำบลปัว 

4 ห้อง 

29. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงแนวเขต
เทศบาลตำบลปัว 

10,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง
, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

เพื่อปรับปรุงแนวเขต ทต.ปัว 3 ครั้ง 

30. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าจ้างออกแบบ ค่า
ควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอก เพื่อให้
มาได้ซึ่งส่ิงก่อสร้าง 

150,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง
, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้ผู้ให้บริการงานจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างในเขต
เทศบาลตำบลปัว 

3 ครั้ง 
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31. ด้านการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์ 

รณรงค์ต่อต้านการทุจริต
คอรัปช่ัน 

5,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเสริมสร้างค่านิยมในการต่อต้านการ
ทุจริต และการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการ
ทุจริตให้แก่ประชาชน 

3 ครั้ง 

32. ด้านการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์ 

ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนารายได้ 

0.00 ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนัก
คลัง 

เพื่อเสริมสร้างการบูรณาการงานพัฒนางาน
ให้มีประสิทธิภาพ 

13 หมู่บ้าน 

33. ด้านการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์ 

การชำระภาษีผ่าน
ธนาคาร 

5,000.00 ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนัก
คลัง 

เพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระ
ค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอย 

-ธนาคาร  
-แอพพริเคช่ัน 

34. ด้านการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์ 

จัดทำแผนพัฒนา
เทศบาล 

10,000.00 ส่วนแผน,กองแผนและ
งบประมาณ, กองวิชาการ
และแผนงาน, สำนักนโยบาย
และแผน 

เพื่อให้เทศบาลมีแผนพัฒนาใช้ในการดำเนิน
ภารกิจตามอำนาจหน้าท่ี 

3 ครั้ง 

35. ด้านการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์ 

ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล 

5,000.00 ส่วนแผน,กองแผนและ
งบประมาณ, กองวิชาการ
และแผนงาน, สำนักนโยบาย
และแผน 

เพื่อให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการ
ดำเนินงาน 

3 ครั้ง 

36. ด้านการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์ 

รณรงค์ป้องกันและ
ต่อต้านยาเสพติด 

40,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
พื้นท่ีเขตเทศบาลตำบลปัว 

3 ครั้ง 

37. ด้านการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์ 

ค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 

40,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับ
ประชาชน 

3 ครั้ง 
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38. ด้านการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์ 

จัดประชุมผู้ปกครองศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลปัว 

10,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสง่เสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว 

3 ครั้ง 

39. ด้านการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์ 

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 50,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสง่เสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลตำบลปัว 

3 ครั้ง 

40. ด้านการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์ 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

1,764,800.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสง่เสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอุปกรณ์ส่ือการเรียนการ
สอนท่ีครบถ้วน 

3 ครั้ง 

41. ด้านการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์ 

สนับสนุนการแข่งขัน
กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลตำบลปัว 

25,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสง่เสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนรักการเล่นกีฬา
และออกกำลังกาย 

3 ครั้ง 

42. ด้านการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์ 

สนับสนุนอาหารกลางวัน
แก่เด็กนักเรียน 

7,160,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสง่เสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เพื่อให้เด็กได้รับโภชนาการท่ีดีและมี
พัฒนาการท่ีดี 

-6 โรงเรียน  
-1 ศูนย์ฯ 

43. ด้านการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์ 

สนับสนุนอาหารเสริม 
(นม) แก่เด็กนักเรียน 

3,889,886.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสง่เสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม

เพื่อให้เด็กได้รับโภชนาการท่ีดีและมี
พัฒนาการท่ีดี 

-6 โรงเรียน  
-1 ศูนย์ฯ 
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, กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

44. ด้านการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์ 

สัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

40,000.00 ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข
, กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สำนัก
สาธารณสุข 

เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 13 ชุมชน 

45. ด้านการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์ 

พัฒนาศักยภาพงานกู้ชีพ 20,000.00 ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข
, กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สำนัก
สาธารณสุข 

เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและฝึก
ทักษะให้กับผู้ปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัยให้สามารถ
ช่วยเหลือปฐมพยาบาลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน
อุบัติเหตุได้อย่างถูกวิธี 

ผู้ปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัยที่
ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ
การแพทย์ฉุกเฉนิเบ้ืองต้น

ของเทศบาลตำบลปัวและผู้
ท่ีเกี่ยวข้องจำนวน 25 คน 

46. ด้านการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์ 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

260,000.00 ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข
, กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สำนัก
สาธารณสุข 

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาม
โครงการในพระราชดำริด้านสาธารณสุข 

13 ชุมชน 

47. ด้านการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์ 

รณรงค์ควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

100,000.00 ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข
, กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สำนัก
สาธารณสุข 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและ
กระตุ้นให้เกิดจิตสำนึก ในการควบคุม 
ป้องกันโรคไข้เลือดออกท่ีถูกวิธีและเหมาะสม 

13 ชุมชน 
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48. ด้านการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์ 

เฝ้าระวังโรคระบาดใน
ชุมชน 

10,000.00 ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข
, กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สำนัก
สาธารณสุข 

เพื่อป้องกันและควบคุมการระบายของโรค 13 ชุมชน 

49. ด้านการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์ 

ขับเคล่ือนเทศบาล
ตำบลปัว สู่เมืองน่าอยู่ 
อย่างยั่งยืน 

0.00 ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข
, กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สำนัก
สาธารณสุข 

เพื่อหนุนเสริมชุมชนพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่อย่าง
ยั่งยืน 

13 ชุมชน 

50. ด้านการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์ 

สนับสนุนการจัดทำและ
ทบทวนแผนชุมชน 

5,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสง่เสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เพื่อให้ชุมชนมีแผนรองรับการพัฒนาในด้าน
ต่าง ๆ 

3 ครั้ง 

51. ด้านการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์ 

ส่งเสริมประเพณีรดน้ำดำ
หัวผู้สูงอายุ 

0.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสง่เสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น 

3 ครั้ง 

52. ด้านการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์ 

สนับสนุนการแข่งขัน
กีฬาเปตอง ผู้สูงอายุ
สัญจร เทศบาลตำบลปัว 

60,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสง่เสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ และการมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ตำบลปัว 

13 ชุมชน 
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53. ด้านการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์ 

พัฒนาตลาดสดเทศบาล
สู่ตลาดดี มมีาตรฐาน 

15,000.00 ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข
, กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สำนัก
สาธารณสุข 

-ตลาดสดเทศบาลสะอาดน่าซื้อ -ตลาด
สะอาดถูกหลักสุขาภิบาล 

2 แห่ง 

54. ด้านการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์ 

อาหารปลอดภัยใส่ใจ
ผู้บริโภค 

15,000.00 ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข
, กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สำนัก
สาธารณสุข 

เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพ
ความปลอดภัยของอาหารในพื้นท่ี 

3 ครั้ง 

55. ด้านการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์ 

อบรมให้ความรู้การ
ติดต้ังถังดักไขมัน 

30,000.00 ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข
, กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สำนัก
สาธารณสุข 

เพื่อลดปัญหามลพิษทางน้ำจากครัวเรือน
ก่อนปล่อยออกสู่ส่ิงแวดล้อม 

3 ครั้ง 

56. ด้านการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์ 

รณรงค์ลดการใช้โฟม
และถุงพลาสติก 

0.00 ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข
, กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สำนัก
สาธารณสุข 

เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนปรับเปล่ียน
พฤติกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและ
ตระหนักถึงวิกฤตปัญหาขยะมูลฝอย 

3 ครั้ง 

57. ด้านการพัฒนาสังคม
และความมัน่คงของ
มนุษย์ 

เบ้ียยังชีพคนพิการ 5,529,600.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสง่เสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีแก่ คนพิการ 13 ชุมชน 
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58. ด้านการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์ 

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 17,438,400.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสง่เสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีแก่ ผู้สูงอายุ 13 ชุมชน 

59. ด้านการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์ 

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 102,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสง่เสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีแก่ ผู้ป่วย
เอดส์ 

13 ชุมชน 

60. ด้านการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์ 

เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

270,000.00 ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข
, กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สำนัก
สาธารณสุข 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

3 ครั้ง 

61. ด้านศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

สนับสนุนการจัดงาน
วัฒนธรรมและประเพณี
และงานรัฐพิธีอำเภอปัว 

30,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสนับสนุนการจัดงาน 1.โครงการ
บวงสรวงเจ้าพระญาภูคา 2.โครงการกาวะ
พญาผานอง 3.โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 4.
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ฯ 5.โครงการงานกาชาดและ
ของดีเมืองน่าน 

3 ครั้ง 

62. ด้านศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

สนับสนุนประเพณี
สงกรานต์ 

0.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสง่เสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และร่วมกันอนรุักษ์
ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีท้องถิ่น 

3 ครั้ง 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  หน้า 125 

 

63. ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

จัดกิจกรรมวัน
ส่ิงแวดล้อม 

20,000.00 ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข
, กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สำนัก
สาธารณสุข 

เพื่อดำเนินนกิจกรรมเนื่องในวันส่ิงแวดล้อม
ไทยและส่ิงแวดล้อมโลก 

3 ครั้ง 

64. ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

บริหารจัดการขยะใน
ชุมชน (Zero Waste) 

290,000.00 ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข
, กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สำนัก
สาธารณสุข 

เพื่อสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะในชุมชน
สู่สังคมปลอดขยะ 

13 ชุมชน 

65. ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

จัดทำแผนแม่บทการ
บริหารจัดการขยะ 
เทศบาลตำบลปัว 

15,000.00 ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข
, กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สำนัก
สาธารณสุข 

เพื่อให้มีแผนแม่บทในการบริหารจัดการขยะ 1 ครั้ง 

66. ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

การบริหารจัดการขยะ
อันตราย 

40,000.00 ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข
, กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สำนัก
สาธารณสุข 

เพื่อให้เก็บขนและการกำจัดขยะอันตราย
เป็นไปตามหลักสุขาภิบาล 

3 ครั้ง 

67. ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

สนับสนุนการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมในชุมชน 

90,000.00 ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข
, กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง

เพื่อสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วม 13 ชุมชน 
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การแพทย์ , สำนัก
สาธารณสุข 

68. ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

ศึกษาผลกระทบและ
ความเป็นไปได้ในการ
ก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะ 

100,000.00 ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข
, กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สำนัก
สาธารณสุข 

เพื่อศึกษาผลกระทบในการดำเนินโครงการ 1 ครั้ง 

69. ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 

5,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสง่เสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติใน
ท้องถิ่นให้ครอบคลุมและท่ัวถึง 

13 ชุมชน 

70. ด้านการบริหารจัดการ
และการบริการ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันเทศบาล 

0.00 สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องตระหนักถึงความสำคัญ
ของเทศบาล 

3 ครั้ง 

71. ด้านการบริหารจัดการ
และการบริการ 

ค่าใช้จ่ายในการเตรียม
รับเสด็จพระบรมวงศานุ
วงศ์ 

10,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้การรับเสด็จ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

3 ครั้ง 

72. ด้านการบริหารจัดการ
และการบริการ 

เทศบาลพบประชาชน 0.00 สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
ได้รับบริการถึงท่ี 

13 ชุมชน 

73. ด้านการบริหารจัดการ
และการบริการ 

สำรวจประชากรแฝง 0.00 สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อรวบรวมข้อมูลการย้ายและศึกษาปัญหา
ของประชากรแฝงในเขตเทศบาลตำบลปัว 

3 ครั้ง 
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74. ด้านการบริหารจัดการ
และการบริการ 

ค่าใช้จ่ายในการประชุม
แนวทางการพัฒนาเมือง
ปัว จิบกาแฟ แลเมืองปัว 

5,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นเวทีในการพบปะ แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น ระหว่างเทศบาลและผู้นำชุมชน 
หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน 

3 ครั้ง 

75. ด้านการบริหารจัดการ
และการบริการ 

อบรมคุณธรรม 
จริยธรรม บุคลากร
เทศบาลตำบลปัว 

0.00 สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากร
เทศบาลตำบลปัว 

3 ครั้ง 

76. ด้านการบริหารจัดการ
และการบริการ 

ซักซ้อมแผนป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 

0.00 สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ  
อปพร. 

3 ครั้ง 

77. ด้านการบริหารจัดการ
และการบริการ 

เพิ่มศักยภาพบุคลากร
ด้านงานเทศกิจ และงาน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

0.00 สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเพิ่มศักยภาพในงานท่ีเกี่ยวข้อง 1 ครั้ง 

78. ด้านการบริหารจัดการ
และการบริการ 

ค่าใช้จ่ายในการ
ช่วยเหลือบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

100,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปัว 

3 ครั้ง 

79. ด้านการบริหารจัดการ
และการบริการ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร 

50,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้การจัดการจราจรเป็นไปด้วยความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

3 ครั้ง 
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
                    เทศบาลตำบลปัว มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 43 โครงการ จำนวน
เงิน 42,314,386 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 38 โครงการ จำนวนเงิน 38,286,171 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 19 4,335,141.32 14 3,088,941.32 

ด้านการเกษตร เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 1 19,950.00 1 19,950.00 

ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์ 18 34,758,359.92 18 34,758,359.92 

ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 30,000.00 1 30,000.00 

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 3 368,360.00 3 368,360.00 

ด้านการบริหารจัดการและการบริการ 1 20,560.00 1 20,560.00 

รวม 43 39,532,371.24 38 38,286,171.24 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลปัว ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
  

  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. ด้านการเกษตร เศรษฐกิจและการ
ท่องเท่ียว 

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

20,000.00 19,950.00 19,950.00 50.00 

2. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ก่อสร้างทางลาดสำหรับผู้พิการ 48,000.00 48,000.00 0.00 0.00 

3. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ปรับปรุงรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลตำบลปัว 

85,900.00 85,900.00 85,900.00 0.00 

4. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ปรับปรุงอาคารกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม 

149,700.00 149,700.00 0.00 0.00 

5. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ปัว 395,000.00 44,870.66 44,870.66 350,129.34 

6. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู 
แบบมีฝาปิด บ้านป่าหัด 

348,500.00 348,500.00 0.00 0.00 

7. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บ้านร้อง 305,000.00 302,900.00 302,900.00 2,100.00 

8. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ปัว 395,000.00 44,870.66 44,870.66 350,129.34 

9. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านป่าลาน 350,000.00 350,000.00 350,000.00 0.00 

10. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบมีฝา
ปิด รูปตัวยู บ้านไร่รวงทอง 

350,000.00 350,000.00 0.00 0.00 

11. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน วางท่อ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก  
บ้านปรางค์พัฒนา 1 

350,000.00 350,000.00 0.00 0.00 

12. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านปรางค์พัฒนา 2 355,000.00 355,000.00 355,000.00 0.00 

13. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านนาป่าน 384,600.00 367,700.00 367,700.00 16,900.00 
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14. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านต้นแหลง 403,000.00 403,000.00 403,000.00 0.00 

15. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านแก้มราษฏร์พัฒนา 112,400.00 107,300.00 107,300.00 5,100.00 

16. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบมีฝา
ปิด บ้านแก้มราษฏร์พัฒนา 

237,600.00 232,400.00 232,400.00 5,200.00 

17. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบมีฝา
ปิด บ้านสวนดอก 

350,000.00 345,000.00 345,000.00 5,000.00 

18. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนอุ่นไอรัก เฉลิมพระ
เกียรติ บรมราชาภิเษก 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 

19. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ก่อสร้างห้องน้ำ โรงเรียนผู้สูงอายุ 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

20. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ค่าจ้างออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่าย
ให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้มาได้ซึ่ง
ส่ิงก่อสร้าง 

150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 

21. ด้านการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์

รณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน 5,000.00 1,800.00 1,800.00 3,200.00 

22. ด้านการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์

จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 10,000.00 1,925.00 1,925.00 8,075.00 

23. ด้านการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล 

5,000.00 4,180.00 4,180.00 820.00 

24. ด้านการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินป้องกันและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน 

40,000.00 19,960.00 19,960.00 20,040.00 

25. ด้านการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์

จัดประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลปัว 

10,000.00 9,991.00 9,991.00 9.00 
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26. ด้านการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

27. ด้านการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

1,764,800.00 1,677,110.00 1,677,110.00 87,690.00 

28. ด้านการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์

สนับสนุนการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว 

25,000.00 24,170.00 24,170.00 830.00 

29. ด้านการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์

อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล สำหรับ
ค่าอาหารกลางวัน 

7,160,000.00 7,151,200.00 7,151,200.00 8,800.00 

30. ด้านการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์

ค่าอาหารเสริม (นม) 3,889,886.00 3,887,368.92 3,887,368.92 2,517.08 

31. ด้านการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์

สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ 

40,000.00 39,980.00 39,980.00 20.00 

32. ด้านการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตาม
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 

260,000.00 260,000.00 260,000.00 0.00 

33. ด้านการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์

รณรงค์ควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

100,000.00 39,000.00 39,000.00 61,000.00 

34. ด้านการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์

สนับสนุนการแข่งขันกีฬาเปตอง 
ผู้สูงอายุสัญจร เทศบาลตำบลปัว 

60,000.00 25,675.00 25,675.00 34,325.00 

35. ด้านการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์

เบ้ียยังชีพคนพิการ 5,529,600.00 4,877,600.00 4,877,600.00 652,000.00 

36. ด้านการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 17,438,400.00 16,322,400.00 16,322,400.00 1,116,000.00 
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37. ด้านการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 102,000.00 96,000.00 96,000.00 6,000.00 

38. ด้านการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 270,000.00 270,000.00 270,000.00 0.00 

39. ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

อุดหนุนท่ีทำการปกครองอำเภอปัว 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

40. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การบริหารจัดการขยะในชุมชน 290,000.00 287,910.00 287,910.00 2,090.00 

41. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

สนับสนุนการจัดการส่ิงแวดล้อมใน
ชุมชน 

90,000.00 80,000.00 80,000.00 10,000.00 

42. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนืองมาจาก
พระราชดำริ 

5,000.00 450.00 450.00 4,550.00 

43. 
ด้านการบริหารจัดการและการ
บริการ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 
50,000.00 20,560.00 20,560.00 29,440.00 
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รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2563 
เทศบาลตำบลปัว ปัว จ.น่าน 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดำเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 132 154,366,400.00 27 5,520,200.00 19 4,335,141.32 14 3,088,941.32 

2.ด้านการเกษตร เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 6 480,000.00 3 43,000.00 1 19,950.00 1 19,950.00 

3.ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์ 48 39,960,000.00 30 36,899,686.00 18 34,758,359.92 18 34,758,359.92 

4.ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 8 480,000.00 2 30,000.00 1 30,000.00 1 30,000.00 

5.ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 8 1,920,000.00 7 560,000.00 3 368,360.00 3 368,360.00 

6.ด้านการบริหารจัดการและการบริการ 17 1,025,000.00 10 165,000.00 1 20,560.00 1 20,560.00 

รวม 219 198,231,400.00 79 43,217,886.00 43 39,532,371.24 38 38,286,171.24 
 

  
 

ช. ผลการดำเนินงาน 
     เทศบาลตำบลปัว ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ในเขตพื้นท่ี โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนในพื้นท่ีตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนท้ังในพื้นท่ีและพื้นท่ีใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานท่ีสำคัญดังนี้ 
อปท. ใส่ข้อมูลผลการดำเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านอื่น ๆ 
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ส่วนท่ี 4 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม          

 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ในปี 2563 ได้บรรจุโครงการไว้จำนวน 203 โครงการ แยกเป็น  
1. โครงการท่ีเทศบาลดำเนินการเอง (ตามแบบ ผ02) จำนวน 170 โครงการ งบประมาณ 148,000,900 บาท  
2. โครงการซึ่งเกินศักยภาพของเทศบาลตำบลปัว (ขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ผ่านกรมส่งเสริมฯ ตามแบบ ผ02/1) จำนวน 33 โครงการ  งบประมาณ 

42,357,758 บาท 
จากการท่ีคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลปัว  ได้ดำเนินการตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เฉพาะในปี 2563 สรุปผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับแผนฯในปี ดังกล่าว ดังนี้ 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลปัว  ซึ่งระบุปีดำเนินการไว้ในปีงบประมาณ  2563  จำนวน 203 โครงการ วงเงิน 190,358,658 

บาท  เทศบาลตำบลปัวมีงบประมาณรับจริงเพื่อดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  ของปี 2563 มีงบประมาณเพียงพอท่ีสามารถดำเนินการได้ 
จำนวนรวม  45  โครงการ วงเงิน 40,350,199.92 บาท ไม่สามารถดำเนินการได้  (เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ) จำนวน 37 โครงการ วงเงิน 3,232,900 บาท  แยก
ตามแหล่งท่ีมาของงบประมาณ ได้แก่ 

1. ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 และโอนงบประมาณเพิ่มเติม   
1.1 โครงการท่ีต้ังไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563    เมื่อส้ินปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (30 กันยายน 2563)   

จำนวนโครงการ   80   โครงการ   
         วงเงินงบประมาณ  44,713,886  บาท    

1.2 โครงการท่ีดำเนินการ   ผลการดำเนินโครงการ  (สรุป ณ วันท่ี 4 ธันวาคม 2563) 
        จำนวนโครงการ   45   โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 56.25 
  วงเงินงบประมาณ  38,221,990   บาท     คิดเป็นร้อยละ 85.49 
 1.3 โครงการแล้วเสร็จ 
  จำนวนโครงการ  39   โครงการ คิดเป็นร้อยละ 48.75 
  วงเงินงบประมาณ 36,388,190  บาท    คิดเป็นร้อยละ 81.38 
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1.4 โครงการตามแผนท่ีดำเนินการโดยไม่ใช่งบประมาณ 
 จำนวน    2  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.50 

(โครงการตรวจสุขภาพประจำปี และโครงการสนับสนุนและทบทวนแผนชุมชน)  
  1.5 โครงการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ 
   จำนวนโครงการ  6  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.50 
   วงเงินงบประมาณ 1,833,800 บาท  คิดเป็นร้อยละ 4.11 
  1.6 โครงการท่ีไม่ได้ดำเนินการ  
   จำนวนโครงการ  37  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 46.25 
   วงเงินงบประมาณ 3,232,900 บาท  คิดเป็นร้อยละ 7.23 

2. เงินนอกงบประมาณ  แยกเป็น 
2.1 เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม  ผลการดำเนินการแล้วเสร็จท้ังหมดทุกโครงการ จำนวน 3 โครงการ วงเงิน 998,000 บาท 
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (โครงการเกินศักยภาพเทศบาล) ได้รับงบประมาณจากสำนักงบประมาณ(ผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) จำนวน 5 โครงการ 

วงเงิน 11,867,443.35 บาท(เป็นโครงการท่ีบรรจุอยู่ในแผนฯ จำนวน 2 โครงการ และเป็นโครงการท่ีไม่มีในแผนฯ จำนวน 2 โครงการคือ 1.ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรโดย
พาราแอสฟัลท์ต ิกคอนกรีต รหัสทางหลวง ท้องถิ ่น นน.ถ. 9-0002,9-0003,9-0005,9-0006,9-0009,9-0010 ภายในเขตเทศบาลตำบลปัว  งบประมาณ 
9,178,565.95 บาท และ 2. ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว  งบประมาณ 170,000 บาท) 

ผลการดำเนินการท่ีใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แล้วเสร็จท้ังหมดทุกโครงการ 5 โครงการ วงเงิน 11,867,443.35 บาท  คิดเป็นร้อยละ 100 
 

จึงสรุปผลการดำเนินงานในเชิงปริมาณ ได้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลปัว ได้ดำเนินการตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2563-2565) 
ซึ่งระบุไว้ให้ดำเนินการในปี 2563 ไว้ทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ2561-2563)จำนวน 203 โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งหมด 142 ,406,658 บาท สามารถ
ดำเนินการได้แล้วเสร็จ 47 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.15  ของจำนวนโครงการตามแผนฯ  วงเงิน  49,253,633.35 บาท   คิดเป็นร้อยล  ะ34.59  ของวงเงินงบประมาณ
ตามแผนฯ ในปี  2563  ทั้งหมด  อยู่ระหว่างดำเนินการ 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.96 ของจำนวนโครงการทั้งหมดตามแผนฯ วงเงิน  1,833,800 บาท คิดเป็นรอ้ยละ  
1.29 ของวงเงินงบประมาณตามแผนฯ ในป ี 2563  ท้ังหมด มีโครงการท่ีไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 37 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.23 ของจำนวนโครงการตามแผนฯ  ในปี  
2563  ท้ังหมด วงเงิน 3,232,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.27 ของวงเงินงบประมาณตามแผนฯในปี  2563  ท้ังหมด 
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ข้อสังเกต จะเห็นได้ว่า ถึงแม้เทศบาลตำบลปัว จะได้รับงบประมาณต่ำกว่าประมาณการวงเงินถึง 11,498,641.63 บาทแต่เทศบาลมีโครงการท่ีไม่ได้ดำเนินการ
จำนวน 37 โครงการ วงเงินเพียง 3,232,900 บาท 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
1) ควรหางบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นเพื่อเอาสายไฟฟ้าลงดินถนนสายหลัก และขยายเขตไฟฟ้าให้ท่ัวถึง 
2) กองช่าง เทศบาลตำบลปัว ควรออกสำรวจพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลปัว เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการ ในของบประมาณสนับสนุนจาก
หน่วยงานอื่น  

    3) การปรับปรุงถนนแอสฟัสติกคอนกรีต  ให้ครบทุกชุมชน 
4) การจัดสรรงบประมาณ ควรจัดสรรงบประมาณให้ครบทุกกลุ่ม  ทุกยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล  

  


