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คํานํา 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
กําหนดใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินเพื่อดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและรายงานผล พรอมเสนอความเห็นให
ผูบริหารทองถ่ินทราบเพื่อเสนอตอ สภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศใชใหประชาชนในทองถ่ินไดทราบโดยทั่วกัน 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป 2565 ฉบับน้ี  เปนการติดตามและประเมินผล ซ่ึงรายงานประกอบดวยวิสัยทัศน  
พันธกิจ และจุดมุงหมายการพัฒนา การประเมินการจัดทําแผนยุทธศาสตร การติดตามผลการดําเนินงานของเทศบาล ภายใตแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565) และฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แกไข ของเทศบาลตําบลปวทุกฉบับ  การประเมินผลการดําเนินงานตามแตละยุทธศาสตร การพัฒนาตามที่ไดกําหนดไว    
ซ่ึงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาถือเปนสิ่งที่สามารถบงชี้ถึงความสําเร็จขององคกรในการนําแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติ และผลการดําเนินงานในโครงการ/
กิจกรรมตาง ๆ ที่องคกรไดดําเนินการไปแลวน้ัน กอใหเกิดประโยชนและสนองตอบตอการแกไขปญหาความเดือดรอนและความตองการของประชาชนในชุมชน
ไดมากนอยเพียงใด อันเปนประโยชนตอการนําขอมูลจากการติดตามและประเมินผลไปปรับปรุงในการวางแผนการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอ
ชุมชน ตอไป 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ขอขอบคุณทานผูมีสวนเกี่ยวของทุกทานที่ไดใหความรวมมือ และใหขอมูลตอการดําเนินงานและหวังเปน
อยางยิ่งวา ผลของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป 2565 น้ีจะเปนประโยชนตอหนวยงานที่ดําเนินงาน และประชาชนในชุมชนตอไป 

 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลปว 
         

 
 



 

สารบัญ 

หนา 

บทสรุปผูบริหารทองถิ่น               1 - 4 
  

สวนท่ี 1  บทนํา                5 - 13  

สวนท่ี 2  การติดตามและประเมินผล             14 - 61 

สวนท่ี 3  ผลการวิเคราะหการตดิตามและประเมินผล           62 - 77 

สวนท่ี 4  สรุปผล ขอสังเกตและขอเสนอแนะ            78 – 79 

ภาคผนวก  
-คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนฯ 
-แบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 
       

 
 
 

 
 

 

 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  หนา 1 

 

 
บทสรุปผูบริหารทองถิ่น 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลปว  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

  ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561     
หมวด ๖ ขอ ๒๙ ไดกําหนดใหมีการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา         
มีหนาที่ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงคณะกรรมการฯ จะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  
พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว    
และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกป  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือวาเปนกระบวนการสําคัญตอการพัฒนาทองถ่ินเพราะระบบการติดตามและประเมินผล เปนเครื่องบงชี้วา
แผนพัฒนาทองถ่ินสามารถนําไปใชใหเกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง ผลจากการดําเนินงานเปนไปตาม
เปาหมายหรือไม และทําใหทราบถึงปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะในการดําเนินงาน เพื่อจะไดนําขอมูลดังกลาวไปปรับปรุง แกไข และพัฒนาตอไป 

เทศบาลตําบลปวไดดําเนินการติดตามและประเมินผล  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ตามยุทธศาสตรการพัฒนา  6 ดาน ดังน้ี   
1.  ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  
2.  ดานการเกษตร เศรษฐกิจและการทองเที่ยว 
3.  ดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
4.  ดานศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
5.  ดานการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
6.  ดานการบริหารจัดการและการบริการ 
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ผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลปว ประจําป 2565 โดยสรุปดังน้ี โครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ที่ดําเนินการ         
ในปงบประมาณ 2565 รวม  186  โครงการ จํานวนโครงการที่แลวเสร็จ 46 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ 8 โครงการ และที่ไมไดดําเนินการ 132 โครงการ ผลการ
ดําเนินโครงการไดคิดเปนรอยละ 25 ของโครงการทั้งหมดในป 2565 ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) งบประมาณ 477,684,600 บาท งบประมาณที่ใช 
28,896,354 บาท การใชงบประมาณคิดเปนรอยละ 6.05  
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ผลการดําเนินโครงการป 2565 เทศบาลตําบลปว

โครงการท่ีแลวเสร็จ อยูระหวางดําเนินการ ไมไดดําเนินการ
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ระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในภาพรวม

พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ
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ระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวมจากการสุมตัวอยางประชาชน จํานวน 400 คน พบวา  
ขอที่ 1 มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม อยูในระดับพอใจ คิดเปนรอยละ  80.30  
ขอที่ 2 มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม อยูในระดับพอใจ คิดเปนรอยละ 75.80 
ขอที่ 3 มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นโครงการ/กิจกรรม อยูในระดับพอใจ  คิดเปนรอยละ 80.50  
ขอที่ 4 มีการรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ อยูในระดับพอใจ  คิดเปนรอยละ 78.00  
ขอที่ 5 มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม อยูในระดับพอใจ  คิดเปนรอยละ 78.50  
ขอที่ 6 มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด อยูในระดับพอใจ  คิดเปนรอยละ 81.00 
ขอที่ 7 ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน อยูในระดับพอใจ  คิดเปนรอยละ 81.00  
ขอที่ 8 การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน อยูในระดับพอใจ คิดเปนรอยละ  77.30 
และขอที่ 9 ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม อยูในระดับพอใจ คิดเปนรอยละ 76.30 
ผลโดยสรุปแลว ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลปวในภาพรวม ของทุกดานในแบบประเมินน้ัน อยูในระดับพอใจ 

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

1. ป 2565 สถานการณการทําแผนไมเหมาะสมกับงบประมาณ เน่ืองจากมีแผนมากเกินไปแตมีงบประมาณไมเพียงพอทําใหบางโครงการไมไดดําเนินการ
ตามแผนที่ตั้งไว ควรเรียงลําดับความสําคัญของโครงการและลดจํานวนโครงการที่บรรจุในแผนฯ ลงใหเหมาะสมกับศักยภาพงบประมาณของเทศบาลทีส่ามารถดําเนินการได 

2. ควรลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลโครงการ 
3. ควรจัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป 2566 ปละ 2 ครั้ง 
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เทศบาลตําบลปวไดดําเนินการติดตามและประเมินผล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามยทุธศาสตรการพัฒนา  6 ดาน ดังน้ี 
  

ท่ี ยุทธศาสตร 

โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา 
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ประจําป 256๕ 

โครงการท่ีตั้งในงบประมาณรายจายประจําป 256๕ หรือตามแผนการดําเนินงาน ประจําป 256๕ 
โครงการที่ตั้งในงบประมาณ
รายจายประจาํป 256๕ 

โครงการที่ดําเนนิการ 
แลวเสร็จ 

โครงการที่อยูระหวาง
ดําเนนิการ 

โครงการที่ไมไดดําเนนิการ 

จํานวน
โครงการ 

จํานวนงบประมาณ จํานวน
โครงการ 

จํานวน
งบประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

จํานวนงบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

จํานวน
งบประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

จํานวน
งบประมาณ 

1 การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

92 434,109,600 34 
 

20,023,100 
 

23 7,790,000 6 1,843,700 
 

1 169,000 

1.1 โครงการตามแบบ 
ผ.02 ประจําป 2565  
(ดําเนินการเอง)  

87 417,671,600 

1.2 โครงการท่ีเกิน
ศักยภาพของ อปท. 
ตามแบบ ผ.02/1 
ประจําป 2565   
(เงินนอกงบประมาณ) 

5 16,438,000 - - 2 6,976,000 
(อุดหนุนเฉพาะกิจ 

2565) 

2 7,218,000 
(อุดหนุน
เฉพาะกิจ 
2565) 

- - 

2 การเกษตร เศรษฐกิจ
และการทองเท่ียว 

9 660,000 1 30,000 1 25,630 
 

- - - - 

3 การพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย 

50 40,190,000 24 14,304,000 14 13,870,592 
 

- - 10 95,000 
 

4 ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

8 480,000 3 55,000 1 27,500 
 

- - 2 20,000 
 

5 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

6 890,000 3 470,000 3 167,200 
 

- - - - 
 

6 การบริหารจัดการและ
การบริการ 

21 1,355,000 4 160,000 2 39,432 
 

- - 2 50,000 
 

รวม 186 477,684,600 69 35,042,100 46 28,896,354 8 9,061,700 15 334,000 
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สวนที่ 1 
บทนํา 

 

1. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 

        การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เปนกระบวนการที่แตกตางกันมีจุดหมายไมเหมือนกัน แตกระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน 
และเม่ือนําแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใชดวยกันอยางเหมาะสม จะชวยใหผูบริหารทองถ่ิน ขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง สมาชิกสภาทองถ่ินสามารถกํากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาทองถ่ินตามแผนงาน โครงการไดอยาง             
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลปว  จึงเปนการติดตามผลที่ใหความสําคัญ ดังน้ี 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบแตละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตําบลปวหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่ดําเนินการหรือไมไดดําเนินการ           
ตามแผนพัฒนาทองถ่ินที่ไดกําหนดไวหรือไม รวมทั้งงบประมาณในการดําเนินงาน 
  2. ผลการใชปจจัยหรือทรัพยากรตาง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตําบลปวตรวจสอบดูวาแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาไดรับปจจัยหรือทรัพยากรทั้งดาน
ปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กําหนดไวหรือไมอยางไร 
  3. ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบดูวาไดผลตรงตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไมเพียงใด มีปญหาอุปสรรคอะไรบาง ทั้งในดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน    
การดําเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน และข้ันตอนตาง ๆ ในการดําเนินการตามโครงการเพือ่การพัฒนาทองถ่ิน 
  4. ความสําคัญของการติดตามและประเมินแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบผลการดําเนินงานตามภารกิจของชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินวา
ดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม ทําใหทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทําใหทราบถึงจุดแข็ง (strengths) 
จุดออน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ซ่ึงอาจเกิดจาก
ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ปลัด/รองปลัดชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูบริหารระดับหัวหนาสํานัก/ผูอํานวยการกอง บุคลากรของเทศบาลตําบลปว          
สภาพพื้นที่และผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อนําไปสูการปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาใหเกิดความสอดคลองกับสภาพพื้นแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึง
พอใจของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปว 

  บทสรุปของความสําคัญก็คือ  ในการไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอ ๆ ไปเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง
ก็ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบในการดําเนินการขยายโครงการ งานตาง ๆ ที่เปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสรมิสรางใหเกิดจุดแข็งน้ี และเม่ือ
พบปญหาและอุปสรรคก็จะตองตั้งรับใหมั่น รอโอกาสที่จะดําเนินการและตั้งมั่นอยางสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เปนปญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดออนตองหยุดและ
ถดถอยปญหาลงใหได ดําเนินการปรับปรุงใหดีข้ึนตั้งรับใหมั่นเพื่อรอโอกาสและสุดทายเมื่อมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรหรือผูมีสวนไดเสียในเทศบาลตําบลปวใหเกิด
ประโยชนเพื่อดําเนินการขยายแผน โครงการ งานตาง ๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรีบดําเนินการ สิ่งเหลาน้ีจะถูกคนพบเพื่อใหเกิดการพัฒนาชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
โดยการติดตามและประเมนิผลซ่ึงสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน เปนไปตามเปาหมายประสงคที่ตั้งไวไดอยางดียิ่ง 
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 2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล     

     การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมุงคนหาแผนงาน โครงการที่ไดดําเนินการไปแลววาสิ่งใดควรดําเนินการตอไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน 
โครงการ หรือศึกษาระหวางดําเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาทองน้ันวามีปญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเปาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อ
การพัฒนาทองถ่ินที่ไมไดดําเนินการเปนเพราะเหตุใด เกิดปญหาจากเรื่องใด จึงไดกําหนดเปนวัตถุประสงคไดดังน้ี 
  1. เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถ่ินของเทศบาลตําบลปวซ่ึงจะชวยตอบสนองภารกิจตามอํานาจหนาที่ของหนวยงาน รวมทั้งปรับปรุง         
การปฏิบัติงานใหดีข้ึน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2. เพื่อใหทราบความกาวหนาการดําเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายที่กําหนดไว สภาพผลการดําเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถ่ิน
ตามภารกิจที่ไดกําหนดไว 
  3. เพื่อเปนขอมูลสําหรับเรงรัด ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองของการดําเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไมเหมาะสมหรือหมดความจําเปนของ
เทศบาลตําบลปว 
  4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณของเทศบาลตําบลปว 
  5. เพื่อสรางความรับผิดชอบของผูบริหารทองถ่ิน  ปลัด/รองปลัดผูบริหารระดับสํานัก/กอง ทุกที่จะตองผลักดันใหการดําเนินการตามแผนงาน โครงการตาง ๆ 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคกับใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนไดเสีย ผูมีสวนเกี่ยวของ ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปวหรือสังคมสวนรวมมากที่สุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดรอยละความสําเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ ในปงบประมาณ 
พ.ศ.2565 
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3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล      

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2561  ขอ 29 กําหนดวา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีอํานาจหนาที่ ดังน้ี      
  (1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา       
  (2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา         
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ินเพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  
  (4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

  1. การดําเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีจํานวน 11 คน ประกอบดวย  
   1)  สมาชิกสภาทองถ่ินที่สภาทองถ่ินคัดเลือก จํานวน 3 คน  
   2)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินที่ประชาคมทองถ่ินคัดเลือก จํานวน 2 คน   
   3) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก จํานวน 2 คน  
   4) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จํานวน 2 คน  
   5) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก จํานวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลปว  ตองดําเนินการใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินบรรลุ
วัตถุประสงคตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ดังน้ี 
  1. ประชุมเพื่อกําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยการกําหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และหวงเวลา            
ใหเหมาะสมกับเทศบาลตําบลปว 
  2. ดําเนินการติดตามและประเมินพัฒนาทองถ่ินตามกรอบแนวทาง วิธีการ และหวงเวลาทีก่าํหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ินเพื่อดําเนินการตอไป 
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   2. การกําหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลปวไดกําหนดการแบงข้ันตอนเพื่อเปนการกําหนดแนวทางและวิธีการสําหรับ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลปวดังน้ี 
  2.1 การกําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตรและโครงการเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน จะเริ่มดําเนินการศึกษา
และรวบรวมขอมูลของโครงการที่จะติดตามวามีวัตถุประสงคหลักอะไร มีการกําหนดการติดตามและประเมินผลไวหรือไม (ซ่ึงดูไดจากการกําหนดตัวชี้วัด : KPI) ถากําหนด
ไวแลวมีความชัดเจนเพียงใด ใครเปนผูรับผิดชอบ ใครเปนผูใชผลการติดตาม เปนตน จากน้ันศึกษาวาผูใชผล การนําผลไปใชประโยชนอยางไร เม่ือใด ขอมูลหลัก ๆ            
ที่ตองการคืออะไร ตองการใหรายงานผลอยางไร มีขอเสนอแนะในการติดตามผลอยางไร ซ่ึงการศึกษาดังกลาวอาจใชวิธีสัมภาษณและ/หรือสังเกตแลวนําผลที่ไดมากําหนด
เปนวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนําวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตามงานจาก ขอ 2.1 มาวิเคราะห แลวเขียนรายละเอียด ซ่ึงประกอบดวย 
ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงคการติดตามแหลงขอมูล เวลาที่เก็บขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการวิเคราะหขอมูล จากน้ันสรางเครื่องมือซ่ึงสวนใหญจะเปน
แบบสัมภาษณหรือแบบสอบถาม กําหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ดําเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนการดําเนินการตามวัตถุประสงคและข้ันตอนที่ไดกําหนดไว ซ่ึงสิ่งสําคัญที่ตองการในชั้นน้ี คือ ขอมูล
จากแหลงตาง ๆ ดังน้ัน แมจะวางแผนพัฒนาทองถ่ินไวดีและไดขอมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แตถาในเชิงปริมาณไดนอยก็ตองติดตามเพิ่มจนกวาจะไดครบข้ันต่ําตามที่
กําหนดไวตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
  2.4 การวิเคราะหขอมูล เปนการวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการติดตามที่กําหนดไว แตละโครงการตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว โดยอาจใชวิธีการทางสถิติ
พื้นฐาน เชน การแจงนับ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน จํานวน เปนตน หรืออาจใชการวิเคราะหแบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart   
การแสดงแผนภูมิแกนต (Gantt Chart) หรืออาจใชหลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่เทศบาลตําบลปว 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาทองถ่ินเปนการรายงานใหผูเกี่ยวของทราบโดยรายงานตามแบบที่กําหนดไวตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ทั้งน้ี การรายงานผลการ
ติดตามแผนงาน โครงการหน่ึง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ไดตามความเหมาะสมของเทศบาลตําบลปว ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเปนรายงานเชิงเทคนิค
ซ่ึงประกอบดวยก็ได ความเปนมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงคและประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการติดตาม ซ่ึงจะปรากฏในสวนที่ 2 และสวนที่ 3  
  2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ของเทศบาลตําบลปว ตอผูบริหารทองถ่ินเพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลปว โดยอยางนอยปละหน่ึงครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนําเสนอเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แกไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล
ตําบลปวหรือผูเกี่ยวของหรือผูมีอํานาจในสํานัก กอง ฝายตาง ๆ ไดรับรายงานสรุปแลวจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแกไขปญหาที่ไดจากรายงานสรุป ซ่ึงอาจกระทําโดยตรงหรือ
เสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ไดตามความเหมาะสมตอผูบริหารทองถ่ิน 
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  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลปวมีอํานาจหนาที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตําบลปวโดยอยางนอยปละหน่ึงครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป  
 

ข้ันตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผูบริหาร

ทองถิ่น 

 

คณะกรรมการ

พัฒนาของ 

อปท. 

ธันวาคม 

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล 

ผูบริหาร

ทองถิ่น 
สภาทองถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผูบริหาร

ทองถิ่น 

 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในเทศบาลตําบลปวทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน นับแต

วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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4. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 

  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เปนสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ
หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน เทศบาลตําบลปวใชในการเก็บขอมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใชเครื่องมือ
และเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินไดคิดสรางไวเพื่อใชในการติดตามและประเมินผล  เชน  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราสวน
ประมาณคา และวิธีการ เปนตน และหรือโดยการสรางเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินไดแก แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ (Interview) และ
แบบสังเกตการณ  (Observation) เปนตน  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อํานาจหนาที่ ภารกิจของเทศบาลตําบลปว รวมถึงผูมีสวนไดเสียในทองถ่ินรวมทั้งเกณฑมาตรฐาน 
แบบตาง ๆ  ที่ไดกําหนดข้ึนหรือการนําไปทดลองใชเพื่อปรับปรุงแกไขแลว  จึงนําเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินไปใชในการปฏิบัติงานจริงหรือ
ภาคสนาม  ดําเนินการสํารวจและเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุปขอมูลที่เปนจริงตอไป  

  1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลปว  กําหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังน้ี 
  1.1 กําหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกําหนดกรอบระยะเวลา ดังน้ี 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินเทศบาลตําบลปว อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผานมาทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ินภายในกําหนดเวลา เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอ
สภาทองถ่ิน/คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
  1.2 ความสอดคลอง (Relevance) เปนความสอดคลองของยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ไดกําหนดข้ึนมีความสอดคลองและนําไป
กําหนดเปนวิสัยทัศนของเทศบาลตําบลปว 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กําหนดทรัพยากรสําหรับการดําเนินการติดตามและประเมินผลประกอบดวยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือในการ
ปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนําเครื่องมือที่มีอยูจริงในเทศบาลตําบลปวมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความกาวหนา (Progress) กรอบของความกาวหนาแผนงาน โครงการตาง ๆ จะวัดจากรายการที่เปนโครงการในรอบ 5 ป วัดไดจากชอง
ปงบประมาณและที่ผานมา โครงการที่ตอเน่ืองจากปงบประมาณที่ผานมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการติดตามและประเมินผลความสัมพันธกันระหวางผลผลิตหรือผลที่ไดรับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใชไปในการพัฒนา
ทองถ่ินของเทศบาลตําบลปวซ่ึงสามารถวัดไดในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จํานวน ระยะเวลา เปนตน 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนผลที่ไดจากประสิทธิภาพทําใหเกิดผลลัพธและผลผลิต (Outcome and Output) ซ่ึงสามารถวัดไดในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพหรือวัดไดเฉพาะเชิงคุณภาพ ซ่ึงวัดเปนความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เปนตน 
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  กําหนดแนวทางการวิเคราะหสภาพแวดลอมการติดตามและประเมินผลมีความจําเปนที่จะตองวิเคราะหสภาพแวดลอมของเทศบาลตําบลปว ทั้งในระดับ
หมูบานและระดับตําบล และอาจรวมถึงอําเภอปว และจังหวัดนานดวย เพราะวามีความสัมพันธและปฏิสัมพันธในเชิงการพัฒนาทองถ่ินแบบองครวมของจังหวัดเดียวกัน  

  2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลปว กําหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังน้ี 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองคประกอบใหญ ๆ ที่สําคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผูเขารวมติดตามและประเมินผล    2) เครื่องมือ    3) กรรมวิธีหรือวิธีการตาง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเปาหมายเพื่อมุงตอบปญหาการติดตามและ
ประเมินผลไดอยางตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาทองถ่ินที่จะเกิดข้ึนได 
    2) การสํารวจ (survey) เปนการรวบรวมขอมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผูรับผิดชอบโครงการจัดทําไวแลว หรืออาจเปนขอมูลที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลตองจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดําเนินการในพื้นที่จากผูมีสวน
เกี่ยวของ เจาหนาที่ บุคลากรของเทศบาลตําบลปว ขอมูลที่มีอยูตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความตองการ ซ่ึงศึกษาไดโดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได 

  3. กําหนดเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลปว กําหนดเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล ดังน้ี 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการน้ีจะทําการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงรวมถึงแบบทดสอบตาง ๆ 
การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใชเครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดน้ันเปนไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาทองถ่ิน  
  3.2 การสัมภาษณ (Interviews) อาจเปนการสัมภาษณเดี่ยว หรือกลุมก็ได การสัมภาษณเปนการยืนยันวา ผูมีสวนเกี่ยวของ ผูไดรับผลกระทบมีความ
เกี่ยวของและไดรับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการสัมภาษณถูกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ  
       1) การสัมภาษณแบบเปนทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซ่ึงใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structure 
interviews) ดําเนินการสัมภาษณ  
   2) การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (informal interview) ซ่ึงคลาย ๆ กับการพูดสนทนาอยางไมมีพิธีรีตอง ไมเครงครัดในข้ันตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใชการสังเกตเพื่อเฝาดูวากําลังเกิดอะไรข้ึนกับการพัฒนาทองถ่ิน
เทศบาลตําบลปว  มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกําหนดการดําเนินการสังเกต แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
    1) การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant observation) เปนวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเขาไปใชชีวิตรวมกับประชาชาชน
ในหมูบานหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมรวมกัน  
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    2) การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เปนการสังเกต บันทึกลักษณะทาง
กายภาพ โครงสราง และความสัมพันธของผูมีสวนไดเสียในเทศบาลตําบลปว  
  3.4 การสํารวจ (surveys) ในที่น่ีหมายถึง การสํารวจเพื่อประเมินความคดิเห็น การรับรู ทัศนคต ิความพึงพอใจ ความจําเปน ความตองการของประชาชน
ในเขตเทศบาลตําบลปว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจะมีการบันทึกการสํารวจ และทิศทางการสํารวจไวเปนหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใชเอกสาร ซ่ึงเปนเอกสารที่เกี่ยวของกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนา ปญหาความตองการของประชาชนในทองถ่ิน สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปาประสงค คาเปาหมาย 
กลยุทธ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศนของเทศบาลตําบลปว 
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5. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล      

  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สําคัญคือ การนําไปใชแกไขปญหาตาง ๆ ระหวางดําเนินโครงการ รองลงมาคือนําไปใชสําหรับวางแผนการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคต ประโยชนตาง ๆ แยกเปนหัวขอได ดังน้ี 
  1. ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตาง ๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินและการดําเนินการตามโครงการ ซ่ึงจะทําใหวิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทาง
เดียวกัน  
  2. ไดทราบถึงขอดี ขอเสีย ขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจนปจจัยที่ทําใหแผนพัฒนาทองถ่ินและการดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ินมีปญหา ทําใหสามารถ
แกไขไดทุกจุด ตรงเปาหมายอยางทันทวงที ทั้งในปจจุบันและอนาคต 
  3. ชวยใหการใชทรัพยากรตาง ๆ เกิดความประหยัด คุมคาไมเสียประโยชน ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะหขอมูลตาง ๆ  ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความตองการ สภาพปญหาตาง ๆ  ที่จะนําไปจัดทําเปนโครงการเพือ่พัฒนาทองถ่ิน เพื่อนําเสนอ
โครงการในเชิงสถิติหรือขอมูลที่เปนจริง ทําใหไดรับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผูมีสวนไดเสีย หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรตาง ๆ 
  5. กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของกับการพัฒนาทองถ่ิน การจัดทําโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสํานึกตอหนาที่ความรับผิดชอบ และ
กระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เน้ือหา ขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผูบริหารทองถ่ิน ปลัด/รองปลัด ผูบริหารระดับสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ ของเทศบาลตําบลปวสามารถวินิจฉัย สั่งการไดอยางถูกตอง ชัดเจน 
รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาทองถ่ินใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงและตามอํานาจหนาที่ นอกจากน้ียังสามารถกําหนดมาตรการตาง ๆ สําหรับการปรับปรุงแกไขและ
ปองกันความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนได  
  7. ทําใหภารกิจตาง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตําบลปวแตละคน แตละสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ มีความสอดคลองกัน ประสานการทํางานใหเปนองครวมของ
หนวยงาน ทําใหเปาหมายของเทศบาลตําบลปว  เกิดความสําเร็จตามเปาหมายหลัก มีความสอดคลองและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจใหเปนไปและตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ กิจกรรม งานตาง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อไดรับการบริการ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปว 
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สวนที่ 2  
การติดตามและประเมินผล 

 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ  พ.ศ. 256๕       

1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน       
    แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลปว  เปนแผนยุทธศาสตรที่กําหนดระยะเวลา 5 ป (พ.ศ.2561-2565)  ซ่ึงกําหนดยุทธศาสตร และแนวทางการ
พัฒนาของเทศบาลตําบลปว  ซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการ
บริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด มีรายละเอียดดังน้ี 

    แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลปว  
  (1) วิสัยทัศน 

เมืองปวสะอาดปลอดภัย    สืบสานวัฒนธรรม 
การศกึษากาวหนา   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
นําชุมชนสูความมั่นคง    มั่งคั่งและยั่งยืน 

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

   

  (2) ยุทธศาสตร 
   1.  ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  
   2.  ดานการเกษตร เศรษฐกิจและการทองเที่ยว 
   3.  ดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
   4.  ดานศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
   5.  ดานการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   6.  ดานการบริหารจัดการและการบริการ 
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  (3) เปาประสงค 
   1. ระบบโครงสรางพื้นฐานดี เสนทางคมนาคมไดมาตรฐาน  สิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการทัว่ถึง มุงสูเมืองนาอยู 
   2. ชุมชนมีความเจริญทางดานเศรษฐกจิ ประชาชนมีอาชีพและรายได  เสริมสรางความเปนอยูของประชาชนดีข้ึนอยางสมดุล   
   3. พัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชวีิต การศกึษา สุขอนามัย และความปลอดภัยของประชาชนและเสริมสรางศักยภาพในการแกไขปญหา 
   อยางยั่งยืน 
   4. อนุรักษ บํารุงรักษา และฟนฟูความหลากหลายดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภูมิปญญาทองถ่ิน ใหมีการสืบสานคงอยูตอไป 
   5. บูรณาการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
   6. องคกรมีการบริหารจดัการและการบรกิารที่ด ีและทันตอการเปลี่ยน แปลงของสังคมโลก 
 

  (4) กลยุทธ 
  ยุทธศาสตร 1.  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
  กลยุทธ  1.1 พัฒนา ปรับปรุง เสนทางคมนาคมใหไดมาตรฐาน คลอบคลุมและทั่วถึง 
    1.2 พัฒนา ปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการใหเพียงพอและทั่วถึง 
    1.3 สนับสนุนการพัฒนาระบบผังเมืองชุมชน  

  ยุทธศาสตร 2.  ดานการเกษตร เศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
  กลยุทธ  2.1 จดัหาและพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการเกษตร 
    2.2 สงเสริมและพัฒนาอาชีพ 
    2.3 พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทองเที่ยว 
    2.4 พัฒนาบรกิารและประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว 
    2.5 พัฒนา ปรับปรุง เสนทางคมนาคมสูแหลงทองเที่ยวและเสนทางขนถายผลผลิต 
    2.6 สงเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรปลอดภัย 

  ยุทธศาสตร 3.  ดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
  กลยุทธ  3.1 สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
    3.2 สงเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข 
    3.3 สงเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดกิาร นันทนาการและการกีฬา 

3.4 สรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวติ พัฒนาใหมีความรูคูคุณธรรมและจริยธรรม 
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    3.5 สนับสนุนโภชนาการแกเด็กนักเรียนกอนปฐมวัยและประถมศึกษา 
    3.6 สนับสนุนการปองกนัและแกไขปญหายาเสพติด 
    3.7 สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน 
    3.8 สนับสนุนการสรางความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบรอยในชมุชน 

  ยุทธศาสตร 4.  ดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 
  กลยุทธ  4.1 อนุรักษและฟนฟูศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
    4.2 พัฒนาแหลงวัฒนธรรม ศิลปะ และโบราณสถาน 

  ยุทธศาสตร 5.  ดานการจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
  กลยุทธ  5.1 สงเสริม สนับสนุนและสรางจติสํานึกในการจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
    5.2 สงเสริม สนับสนุนการฟนฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
    5.3 สนับสนุนและพัฒนาการจัดระบบบําบัดนํ้าเสีย การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
    5.4 สนับสนุนการปองกนัและแกไขปญหาภัยธรรมชาต ิ

  ยุทธศาสตร 6.  ดานการบริหารจัดการและการบริการ 
  กลยุทธ  6.1 สนับสนุนการประสานงานและบูรณาการพฒันารวมกับหนวยงานอืน่ 
    6.2 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและองคกรใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 
    6.3 สงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขององคกร ชุมชน 
    6.4 จดัหาวัสดุ ครุภัณฑ และเครื่องจักรกลที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 
    6.5 สนับสนุนและพัฒนางานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย    

   

 
 
 

 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  หนา 17 

 

1.2 โครงการพัฒนาท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ของเทศบาลตําบลปว  (เฉพาะป พ.ศ.256๕) 

ยุทธศาสตร แผนงาน 
โครงการที่บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เฉพาะป 256๕ 

โครงการที่ดําเนินการ 
ประจําป 256๕ 

  จํานวนโครงการ        งบประมาณ  จํานวนโครงการ      งบประมาณ 

1.ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 2 600,000 - - 
1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 200,000 - - 
1.3 แผนงานสาธารณสขุ 1 350,000,000 - - 
1.4 แผนงานเคหะและชุมชน 55 55,469,000 - - 
1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 120,000 - - 

รวม 61 406,389,000 - -  
2.ยุทธศาสตรการเกษตร เศรษฐกจิ
และการทองเที่ยว 

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 3 350,000 - - 
2.2 แผนงานสรางความเขมแข็ง 2 100,000 1 25,630 
2.3 แผนงานการเกษตร 1 30,000 - - 

รวม 6 480,000 1 25,630 
3.ดานการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย 

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 7 155,000 1 3,530 
3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 3 400,000 3 14,150 
3.3 แผนงานการศึกษา 12 13,710,000 5 13,467,807 
3.4 แผนงานสาธารณสขุ 6 580,000 4 328,635 
3.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 4 90,000 - - 
3.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 5 225,000 1 30,000 
3.7 แผนงานการพาณิชย 4 160,000 - - 

       รวม 41 15,320,000 14 13,844,122 
4. ดานศิลปวัฒนธรรม จารตี
ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 60,000 1 27,500 
4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมแลนันทนาการ 6 420,000 - - 

รวม 8 480,000 1 27,500 
 
 

     



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  หนา 18 

 

 

ยุทธศาสตร แผนงาน 
โครงการที่บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เฉพาะป 256๕ 

โครงการที่ดําเนินการ 
ประจําป 256๕ 

 จํานวนโครงการ          งบประมาณ  จํานวนโครงการ      งบประมาณ 

5. ดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

5.1 แผนงานสาธารณสขุ 2 80,000 - - 
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 3 710,000 2 155,600 
5.3 แผนงานการเกษตร 1 100,000 1 11,600 

รวม 6 890,000 3 167,200 
6. ดานการบรหิารจดัการและ 
การบริการ 

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 9 425,000 - - 
6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5 540,000 1 29,432 
6.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 20,000 - - 

รวม 15 985,000 1 29,432 
โครงการที่เกินศักยภาพของ อปท. 
(แบบ ผ.02/1) 

1. แผนงานเคหะและชุมชน 1 5,000,000 - - 

 รวม 1 5,000,000 - - 

รวมท้ังหมด 138 429,544,000 20 14,093,884 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  หนา 19 

 

         แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3/2563  เทศบาลตําบลปว  (เฉพาะป พ.ศ.256๕) 

ยุทธศาสตร แผนงาน 
โครงการที่บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เฉพาะป 256๕ 

โครงการที่ดําเนินการ 
ประจําป 256๕ 

จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ 
1.ดานการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 2 3,680,000 - - 

3.ดานการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย 

3.1 แผนงานสาธารณสขุ 1 10,000 - - 

6. ดานการบริหารจดัการและ
การบริการ 

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 160,000 1 10,000 

รวม 5 3,850,000 1 10,000 
 

        
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4/2564  เทศบาลตําบลปว (เฉพาะป พ.ศ.256๕) 

ยุทธศาสตร แผนงาน 
โครงการที่บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เฉพาะป 256๕ 

โครงการที่ดําเนินการ 
ประจําป 256๕ 

 จํานวนโครงการ      งบประมาณ  จํานวนโครงการ      งบประมาณ 

1.ดานการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

1.1 แผนงานการศึกษา 2 293,100 - - 

1.2 แผนงานสาธารณสขุ 1 169,000 - - 

1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 1 107,600 - - 

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6 1,614,000 4 1,060,700 

1.5 แผนงานการพาณิชย 2 1,286,000 - - 

2.ดานการเกษตร เศรษฐกิจ 
และการทองเที่ยว 

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 150,000 - - 

3.ดานการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย 

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 100,000 1 100,000 
3.2 แผนงานการศึกษา 1 100,000 - - 

3.3 แผนงานสาธารณสขุ 1 50,000 1 30,000 

      



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  หนา 20 

 

ยุทธศาสตร แผนงาน 
โครงการที่บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เฉพาะป 256๕ 

โครงการที่ดําเนินการ 
ประจําป 256๕ 

 จํานวนโครงการ      งบประมาณ  จํานวนโครงการ      งบประมาณ 

6.ดานการบริหารจัดการและ 
การบริการ 

6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 130,000 - - 
     

รวม 18 3,999,700 6 1,190,700 

    
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 5/2565  เทศบาลตําบลปว (เฉพาะป พ.ศ.256๕) 

ยุทธศาสตร แผนงาน 
โครงการที่บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เฉพาะป 256๕ 

โครงการท่ีดําเนินการ 
ประจําป 256๕ 

 จํานวนโครงการ      งบประมาณ  จํานวนโครงการ      งบประมาณ 

1.ดานการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

1.1  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 2 713,400 1 181,900 
     

2.ดานการเกษตร เศรษฐกิจ 
และการทองเที่ยว 

2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 30,000 - - 

3.ดานการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย 

3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 220,000 - - 
     

6.ดานการบริหารจัดการและ 
การบริการ 

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 10,000 - - 
6.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 40,000 - - 

รวม 6 1,013,400 1 181,900 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  หนา 21 

 

 
  แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 6/2565  เทศบาลตําบลปว (เฉพาะป พ.ศ.256๕) 

 
 
 

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 7/2565  เทศบาลตําบลปว  (เฉพาะป พ.ศ.256๕) 

ยุทธศาสตร แผนงาน 
โครงการที่บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เฉพาะป 256๕ 

โครงการที่ดําเนินการ 
ประจําป 256๕ 

 จํานวนโครงการ         งบประมาณ  จํานวนโครงการ      งบประมาณ 

โครงการที่เกินศักยภาพของ 
อปท. (แบบ ผ.02/1) 
1. ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 9,705,000 - - 

1.2 แผนงานการเกษตร 2 494,000 - - 

รวม 3 10,199,000 - - 
 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 8/2565  เทศบาลตําบลปว  (เฉพาะป พ.ศ.256๕) 

ยุทธศาสตร แผนงาน 
โครงการที่บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เฉพาะป 256๕ 

โครงการที่ดําเนินการ 
ประจําป 256๕ 

 จํานวนโครงการ         งบประมาณ  จํานวนโครงการ      งบประมาณ 
1. ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 1,088,800 3 1,058,800 

รวม 3 1,088,800 3 1,058,800 

ยุทธศาสตร แผนงาน 
โครงการที่บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เฉพาะป 256๕ 

โครงการที่ดําเนินการ 
ประจําป 256๕ 

 จํานวนโครงการ         งบประมาณ  จํานวนโครงการ      งบประมาณ 

โครงการที่เกินศักยภาพของ 
อปท. (แบบ ผ.02/1) 
1. ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

1.1 แผนงานการเกษตร 1 1,239,000 1 1,221,000 

รวม 1 1,239,000 1 1,221,000 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  หนา 22 

 

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 9/2565  เทศบาลตําบลปว  (เฉพาะป พ.ศ.256๕) 

ยุทธศาสตร แผนงาน 
โครงการที่บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เฉพาะป 256๕ 

โครงการที่ดําเนินการ 
ประจําป 256๕ 

 จํานวนโครงการ         งบประมาณ  จํานวนโครงการ      งบประมาณ 
1. ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7 2,330,700 - - 

รวม 7 2,330,700 - - 

 
 แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แกไข  ครั้งท่ี 5/2563 เทศบาลตําบลปว (เฉพาะป พ.ศ.256๕) 

ยุทธศาสตร แผนงาน 
โครงการที่บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เฉพาะป 256๕ 

โครงการที่ดําเนินการ 
ประจําป 256๕ 

 จํานวนโครงการ         งบประมาณ  จํานวนโครงการ      งบประมาณ 
1. ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 1.1 แผนงานการศึกษา 1 10,500,000 - - 

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 14 19,241,800 - - 

รวม 15 29,741,800 - - 

 
 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แกไข  ครั้งท่ี 6/2564 เทศบาลตําบลปว (เฉพาะป พ.ศ.256๕) 

 

ยุทธศาสตร แผนงาน 
โครงการที่บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เฉพาะป 256๕ 

โครงการที่ดําเนินการ 
ประจําป 256๕ 

 จํานวนโครงการ         งบประมาณ  จํานวนโครงการ      งบประมาณ 

1. ดานการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 
 

1.1 แผนงานการศึกษา 1 224,000 - - 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 399,000 - - 

3. ดานการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย 

3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1 100,000 - - 

 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  หนา 23 

 

 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แกไข  ครั้งท่ี 9/2565 เทศบาลตําบลปว (เฉพาะป พ.ศ.256๕) 

ยุทธศาสตร แผนงาน 
โครงการที่บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เฉพาะป 256๕ 

โครงการที่ดําเนินการ 
ประจําป 256๕ 

 จํานวนโครงการ         งบประมาณ  จํานวนโครงการ      งบประมาณ 
1. ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 1,438,000 - - 

รวม 1 1,438,000 - - 
 
 
 
 แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แกไข  ครั้งท่ี 10/2565 เทศบาลตําบลปว (เฉพาะป พ.ศ.256๕) 

ยุทธศาสตร แผนงาน 
โครงการที่บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เฉพาะป 256๕ 

โครงการที่ดําเนินการ 
ประจําป 256๕ 

 จํานวนโครงการ         งบประมาณ  จํานวนโครงการ      งบประมาณ 
1. ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 1.1 แผนงานการพาณิชย 1 30,000 - - 

รวม 1 30,000 - - 

ยุทธศาสตร แผนงาน 
โครงการที่บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เฉพาะป 256๕ 

โครงการที่ดําเนินการ 
ประจําป 256๕ 

 จํานวนโครงการ         งบประมาณ  จํานวนโครงการ      งบประมาณ 
6. ดานการบริหารจัดการและการ
บริการ 

1.1 แผนงานบริหารทัว่ไป 2 1,291,500 - - 

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 300,000 - - 

รวม 8 1,591,500 - - 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  หนา 24 

 

 
 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แกไข  ครั้งท่ี 11/2565 เทศบาลตําบลปว (เฉพาะป พ.ศ.256๕) 

 
ยุทธศาสตร 

แผนงาน 
โครงการที่บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เฉพาะป 256๕ 

โครงการที่ดําเนินการ 
ประจําป 256๕ 

 จํานวนโครงการ         งบประมาณ  จํานวนโครงการ      งบประมาณ 
1. ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 2,500,000 - - 

รวม 1 2,500,000 - - 
 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แกไข  ครั้งท่ี 12/2565 เทศบาลตําบลปว (เฉพาะป พ.ศ.256๕) 

ยุทธศาสตร แผนงาน 
โครงการที่บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เฉพาะป 256๕ 

โครงการที่ดําเนินการ 
ประจําป 256๕ 

 จํานวนโครงการ         งบประมาณ  จํานวนโครงการ      งบประมาณ 

1. ดานการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 400,000 1 399,000 

รวม 1 400,000 1 399,000 
 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แกไข  ครั้งท่ี 13/2565 เทศบาลตําบลปว (เฉพาะป พ.ศ.256๕) 

ยุทธศาสตร แผนงาน 
โครงการที่บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เฉพาะป 256๕ 

โครงการที่ดําเนินการ 
ประจําป 256๕ 

 จํานวนโครงการ         งบประมาณ  จํานวนโครงการ      งบประมาณ 
1. ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 1.1 แผนงานการพาณิชย 1 1,370,000 - - 

รวม 1 1,370,000 - - 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 1/2563 เทศบาลตําบลปว (เฉพาะป พ.ศ.256๕) 

ยุทธศาสตร แผนงาน 
โครงการที่บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เฉพาะป 256๕ 

โครงการที่ดําเนินการ 
ประจําป 256๕ 

 จํานวนโครงการ         งบประมาณ  จํานวนโครงการ      งบประมาณ 
1. ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 860,000 - - 

รวม 1 860,000 - - 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 3/2564 เทศบาลตําบลปว (เฉพาะป พ.ศ.256๕) 

ยุทธศาสตร แผนงาน 
โครงการที่บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เฉพาะป 256๕ 

โครงการที่ดําเนินการ 
ประจําป 256๕ 

 จํานวนโครงการ         งบประมาณ  จํานวนโครงการ      งบประมาณ 
1. ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 1.1 แผนงานการศึกษา 1 312,000 1 312,000 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7 2,247,000 3 844,000 

3. ดานการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย 

3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 500,600 - - 

3.2 แผนงานสาธารณสขุ 3 250,000 2 107,875 

รวม 12 3,309,600 6 1,263,875 
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1.3  การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.256๕ 

ดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กําหนดให อปท. สภาทองถ่ิน และผูบริหารทองถ่ิน เปดเผยขอมูลและรายงานผลการดําเนินงานใหประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง    
มีกลไกใหประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมดวย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ 30 (5) ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมทัง้ประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และตองปด
ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป น้ัน 

  บัดน้ี งานวิเคราะหนโยบายและแผน ฝายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตรและงบประมาณ ดําเนินการรายงานผลการดําเนินงานในรอบ
ปงบประมาณ พ.ศ.256๕ ในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (E-plan) และเพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เทศบาลตําบลปวจึงขอประกาศผลการดําเนินงาน การจัดทํางบประมาณ การใชจาย     
และผลการดําเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินในรอบปงบประมาณ พ.ศ.256๕  ดังน้ี 
สรุปยอดงบประมาณคงเหลือ ประจําเดือนกันยายน  ปงบประมาณ 256๕  
 

ท่ี ยุทธศาสตร 
จํานวน
โครงการ 

งบตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย

ประจําป 256๕ 
โอนเพ่ิม โอนลด เบิกจาย คงเหลือ 

1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 18 1,760,000 3,977,500 - 3,362,500 2,375,000 
2 การเกษตร เศรษฐกิจและการทองเที่ยว 1 30,000 - - 25,630 4,370 
3 การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย 
24 14,304,000 

 
- 20,000 13,974,780 309,220 

4 ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

3 55,000 - - 27,500 27,500 

5 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

3 470,000 - - 167,200 302,800 

6 การบริหารจัดการและการบริการ 4 160,000 - 52,600 39,432 67,968 

รวมท้ังหมด 53 16,779,000 3,977,500 72,600 17,597,042 3,086,858 
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1.4  รายงานการยอดงบประมาณคงเหลือ ประจําเดือนกันยายน  ปงบประมาณ 256๕  
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (E-plan)  (หมายเหตุ... ขอมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 256๕)  
 

ท่ี แผนงาน ช่ือโครงการ 
งบตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย

ประจําป 256๕ 
โอนเพ่ิม โอนลด เบิกจาย คงเหลือ 

ยุทธศาสตรดานท่ี 1. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

1 
อุตสาหกรรมและการโยธา กอสรางถนน คสล.ซอยบานนายอินผัด     

ใจการณ 
355,000 0 0 354,000 1,000 

2 

อุตสาหกรรมและการโยธา กอสรางรางระบายนํ้า คสล.แบบมีฝาปด 
จากบานนางสมปรารถนา ถึงหอพัก     
นายชวย อตุรชน บานแกม ม.5 ต.วรนคร 

217,000 0 0 213,700 3,300 

3 

อุตสาหกรรมและการโยธา ปรับปรุงถนนสายซอย 2 บานนายสวาง 
เนตรทิพย – บานนางสุภาพ เตชะเสนา 
บานรอง ม.4 ต.ปว 

346,000 0 0 346,000 0 

4 

อุตสาหกรรมและการโยธา กอสรางถนน คสล.สายบานนายสุทน ถึง
บานนายวีระศักดิ์ บานปรางคพัฒนา 2    
ม.8 ต.ปว 

145,000 0 0 144,000 1,000 

5 

อุตสาหกรรมและการโยธา ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรโดยแอสฟลต
คอนกรีต ซอยโกโกวัลเลยรีสอรท  
บานปรางคพัฒนา 2 ม.8 ต.ปว 

214,000 58,000 0 271,000 1,000 

6 

อุตสาหกรรมและการโยธา กอสรางถนนแอสฟลตคอนกรีต จากบาน
นายสิทธิ์ ทนุ ถึง บานนายทวีศักดิ ์ 
สุทธหลวง บานแกมราษฏรพัฒนา ม.4 
ต.ปว 

350,000 98,000 0 447,000 1,000 

7 

อุตสาหกรรมและการโยธา กอสรางถนน คสล. สายจากบาน 
นางมะลิวัลย ถึง ดต.รุงเรือง บานแกม  
ม.5 ต.วรนคร 

133,000 0 0 129,000 4,000 
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ท่ี แผนงาน ช่ือโครงการ 
งบตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย

ประจําป 2564 
โอนเพ่ิม โอนลด เบิกจาย คงเหลือ 

8 อุตสาหกรรมและการโยธา กอสรางรางระบายนํ้า คสล.แบบมีฝาปด
และวางทอระบายนํ้าพรอมบอพัก สายหนา
บานนายเย็น ปญญาภู บานรอง ม.4 ต.ปว 

0 400,000 0 399,000 1,000 

9 อุตสาหกรรมและการโยธา ซอมแซมหลังคาและติดตั้งรางรินพรอม  
ทอระบายนํ้าฝน 

0 151,800 0 151,800 0 

10 อุตสาหกรรมและการโยธา ปรับปรุงอาคารสาํนักงานเทศบาล
ตําบลปว 

0 437,000 0 436,000 1,000 

11 อุตสาหกรรมและการโยธา กอสรางหองนํ้า บริเวณสวนสาธารณะ    
รศ.200 เทศบาลตําบลปว 

0 500,000 0 471,000 29,000 

12 อุตสาหกรรมและการโยธา กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายขาง 
รพ.สต.ปว อําเภอปว จังหวดันาน 

0 380,000 0 0 380,000 

13 อุตสาหกรรมและการโยธา กอสรางลาน คสล.บรเิวณลํานํ้าขวาง    
บานปรางคพัฒนา 1 หมูที่ 7 ตําบลปว 
อําเภอปว จังหวัดนาน 

0 489,000 0 0 489,000 

14 อุตสาหกรรมและการโยธา ตอเติมอาคารสาํนักงาน เทศบาลตําบลปว 
อําเภอปว จังหวัดนาน 

๐ 492,000 0 0 492,000 

15 อุตสาหกรรมและการโยธา ขุดลอกเพื่อเปดทางนํ้า บานนาปาน  
ตําบลสถาน อําเภอปว จงัหวัดนาน 

0 79,700 0 0 79,700 

16 อุตสาหกรรมและการโยธา ปรับปรุงภายในสนามกีฬาพญาผานอง 
อําเภอปว จังหวัดนาน 

0 421,000 0 0 421,000 

17 อุตสาหกรรมและการโยธา กอสรางรางระบายนํ้า คสล.รูปตัวยู แบบมี
ฝาปด สี่แยกปาหัดลาง บานปาหัด       
หมูที่ 2 ตาํบลปว อําเภอปว จังหวัดนาน 

0 322,000 0 0 322,000 
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ท่ี แผนงาน ช่ือโครงการ 
งบตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย

ประจําป 2564 
โอนเพ่ิม โอนลด เบิกจาย คงเหลือ 

18 อุตสาหกรรมและการโยธา ปรับปรุงหองนํ้า ตลาดสดเทศบาล1      
เปนอาคารสํานักงานตลาดสดเทศบาล 1 
(ตลาดบน) 

0 149,000 0 0 149,000 

ยุทธศาสตรดานท่ี 2. การเกษตร เศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
19 สรางความเขมแข็งของชุมชน สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ 30,000 0 0 25,630 4,370 
ยุทธศาสตรดานท่ี 3. การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
20 บริหารงานทั่วไป รณรงคตอตานการทุจรติคอรัปชั่น 5,000 0 0 3,530 1,470 
21 บริหารงานทั่วไป จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 15,500 0 0 8,620 6,880 
22 บริหารงานทั่วไป ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาล 
2,000 0 0 2,000 0 

23 การรักษาความสงบ
ภายใน 

รณรงคปองกันและตอตานยาเสพติด 15,000 0 0 15,000 0 

24 การรักษาความสงบ
ภายใน 

คาใชจายในการดาํเนินการปองกันและ 
ลดอุบัติเหตุบนทองถนน 

20,000 0 0 19,980 20 

25 การศกึษา จัดประชุมผูปกครองศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลปว 

5,000 0 0 0 5,000 

26 การศกึษา จัดงานวันเด็กแหงชาต ิ 5,000 0 0 0 5,000 
27 การศกึษา สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 1,755,200 0 0 1,622,215 132,985 
28 การศกึษา สนับสนุนแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลปว 
10,000 0 0 0 10,000 

29 การศกึษา สนับสนุนอาหารกลางวันแกเด็กนักเรียน 7,879,200 0 0 7,879,200 0 
30 การศกึษา คาอาหารเสริม (นม) 4,035,600 0 0 4,035,600 0 
31 การศกึษา พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
10,000 0 0 0 10,000 
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ท่ี แผนงาน ช่ือโครงการ 
งบตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย

ประจําป 2564 
โอนเพ่ิม โอนลด เบิกจาย คงเหลือ 

32 
สาธารณสุข สัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ 

สุนัขบา 
51,500 0 0 40,760 10,740 

33 สาธารณสุข พัฒนาศักยภาพงานกูชีพ 20,000 0 20,000 0 0 
32 สาธารณสุข อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานตามโครงการ

พระราชดาํรดิานสาธารณสุข 
260,000 0 0 180,000 80,000 

35 สาธารณสุข รณรงคควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออก 100,000 0 0 98,150 1,850 
36 สาธารณสุข เฝาระวังโรคระบาดในชมุชน 10,000 0 0 9,725 275 
37 สาธารณสุข เฝาระวังและปองกันโรคติดเชื้อโคโรนา 

2019 
30,000 0 0 30,000 0 

38 สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 

สนับสนุนการจัดทาํและทบทวนแผนชุมชน 5,000 0 0 0 5,000 

39 การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

สงเสริมประเพณีรดนํ้าดาํหัวผูสูงอาย ุ 10,000 0 0 0 10,000 

40 การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

สนับสนุนการแขงขันกีฬาเปตองผูสูงอายุ
สัญจรเทศบาลตําบลปว 

30,000 0 0 30,000 0 

41 การพาณิชย พัฒนาตลาดสดเทศบาลสูตลาดดมีีมาตรฐาน 10,000 0 0 0 10,000 
42 การพาณิชย อาหารปลอดภัยใสใจผูบริโภค 10,000 0 0 0 10,000 
43 การพาณิชย อบรมใหความรูการตดิตัง้ถังดักไขมัน 10,000 0 0 0 10,000 
ยุทธศาสตรดานท่ี 4. ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 
44 บริหารงานทั่วไป สนับสนุนการจัดงานวัฒนธรรมและ

ประเพณีและงานรัฐพิธีอาํเภอปว 
35,000 0 0 27,500 7,500  

45 การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

จัดงานลอยกระทง 10,000 0 0 0 10,000 
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ท่ี 
 

ช่ือโครงการ 
งบตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย

ประจําป 256๕ 
โอนเพ่ิม โอนลด เบิกจาย คงเหลือ 

46 การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

สนับสนุนประเพณีสงกรานต 10,000 0 0 0 10,000 

ยุทธศาสตรดานท่ี 5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

47 เคหะและชุมชน บริหารจัดการขยะในชุมชน (Zero Waste) 250,000 0 0 75,100 174,900 
48 เคหะและชุมชน สนับสนุนการจัดการสิ่งแวดลอมในชุมชน 200,000 0 0 80,500 119,500 
49 การเกษตร อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชดาํร ิ
20,000 0 0 11,600 8,400 

ยุทธศาสตรดานท่ี 6. การบริหารจัดการและการบริการ 
50 บริหารงานทั่วไป คาใชจายในการเตรียมรบัเสด็จพระบรม

วงศานุวงศ 
20,000 0 0 0 20,000 

51 การรักษาความสงบ
ภายใน 

คาใชจายในการชวยเหลือบรรเทาความ
เดือดรอนของประชาชน 

100,000 0 22,600 29,432 47,968 

52 การรักษาความสงบ
ภายใน 

สถานที่กลาง (ศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน) 

10,000 0 0 10,000 0 

53 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ฝกอบรมทบทวนชุดปฏบัิติการจติอาสาภัย
พิบัติประจําเทศบาลประจํางบประมาณ 
พ.ศ.2565 

30,000 0 30,000 0 0 
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1.5  สรุปผลดําเนินโครงการ ปงบประมาณ 256๕   
 

ท่ี ยุทธศาสตร 
โครงการที่บรรจุไวใน 

งบประมาณรายจายประจําป 256๕ 

จํานวนโครงการ จํานวนงบประมาณ 
โครงการที่บรรจไุวในงบประมาณรายจายประจําป 256๕   

1 ยุทธศาสตรดานที่ 1. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 7 1,760,000 

2 ยุทธศาสตรดานที่ 2. การเกษตร เศรษฐกิจและการทองเที่ยว 1 30,000 

3 ยุทธศาสตรดานที่ 3. การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 24 14,304,000 

4 ยุทธศาสตรดานที่ 4. ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 3 55,000 

5 ยุทธศาสตรดานที่ 5. การจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 3 470,000 

6 ยุทธศาสตรดานที่ 6. การบริหารจดัการและการบริการ 4 160,000 

รวม 42 16,779,000 

โครงการท่ีโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม  ประจําป 256๕ 

1 ยุทธศาสตรดานที่ 1. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 11 3,821,500 

รวมโครงการท่ีตั้งจายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 256๕  53 20,600,500 

โครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําป 256๕ 

1 ยุทธศาสตรดานที่ 1. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  (เงินนอกงบประมาณ) 4 14,194,000 

รวมท้ังหมด 57 34,794,500 

 
 
 
 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  หนา 33 

 

1.6  โครงการท่ีบรรจุไวในงบประมาณรายจายประจําป 256๕  (หมายเหตุ... ขอมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 256๕) 
 

 ที ่                  แผนงาน ช่ือโครงการ 
งบตามเทศบัญญัติงบประมาณ 

รายจายประจําป 256๕ 

ยุทธศาสตรดานท่ี 1. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

1 อุตสาหกรรมและการโยธา กอสรางถนน คสล.ซอยบานนายอินผัด  ใจการณ 355,000 
2 อุตสาหกรรมและการโยธา กอสรางรางระบายนํ้า คสล.แบบมีฝาปด จากบานนางสมปรารถนา ถึงหอพัก นายชวย อุตรชน 

บานแกม ม.5 ต.วรนคร 
217,000 

3 อุตสาหกรรมและการโยธา ปรับปรุงถนนสายซอย 2 บานนายสวาง เนตรทิพย – บานนางสุภาพ เตชะเสนา บานรอง  
ม.4 ต.ปว 

346,000 

4 อุตสาหกรรมและการโยธา กอสรางถนน คสล.สายบานนายสุทน ถึงบานนายวีระศักดิ ์บานปรางคพัฒนา 2 ม.8 ต.ปว 145,000 
5 อุตสาหกรรมและการโยธา ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรโดยแอสฟลตคอนกรีต ซอยโกโกวัลเลยรีสอรท บานปรางคพัฒนา 2 

ม.8 ต.ปว 
214,000 

6 อุตสาหกรรมและการโยธา กอสรางถนนแอสฟลตคอนกรีต จากบานนายสทิธิ์ ทนุ ถึง บานนายทวีศักดิ์ สุทธหลวง  
บานแกมราษฏรพัฒนา ม.4 ต.ปว 

350,000 

7 อุตสาหกรรมและการโยธา กอสรางถนน คสล. สายจากบานนางมะลิวัลย ถึง ดต.รุงเรือง บานแกม ม.5 ต.วรนคร 133,000 
ยุทธศาสตรดานท่ี 2. การเกษตร เศรษฐกิจและการทองเท่ียว 

8 สรางความเขมแข็งของชุมชน สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ 30,000 
ยุทธศาสตรดานท่ี 3. การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

9 บริหารงานทั่วไป รณรงคตอตานการทุจรติคอรัปชั่น 5,000 
10 บริหารงานทั่วไป จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 15,500 
11 บริหารงานทั่วไป ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 2,000 
12 การรักษาความสงบภายใน รณรงคปองกันและตอตานยาเสพติด 15,000 
13 การรักษาความสงบภายใน คาใชจายในการดาํเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุบนทองถนน 20,000 
14 การศกึษา จัดประชุมผูปกครองศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปว 5,000 
15 การศกึษา จัดงานวันเด็กแหงชาต ิ 5,000 
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 ที ่ แผนงาน ช่ือโครงการ 
งบตามเทศบัญญัติงบประมาณ 

รายจายประจําป 256๕ 

16 การศกึษา สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 1,755,200 
17 การศกึษา สนับสนุนแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปว 10,000 
18 การศกึษา สนับสนุนอาหารกลางวันแกเด็กนักเรียน 7,879,200 

19 การศกึษา คาอาหารเสริม (นม) 4,035,600 

20 การศกึษา พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 10,000 

21 สาธารณสุข สัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 51,500 
22 สาธารณสุข พัฒนาศักยภาพงานกูชีพ 20,000 
23 สาธารณสุข อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานตามโครงการพระราชดาํริดานสาธารณสุข 260,000 
24 สาธารณสุข รณรงคควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออก 100,000 
25 สาธารณสุข เฝาระวังโรคระบาดในชมุชน 10,000 
26 สาธารณสุข เฝาระวังและปองกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 30,000 
27 สรางความเขมแข็งของชุมชน สนับสนุนการจัดทาํและทบทวนแผนชุมชน 5,000 
28 การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ สงเสริมประเพณีรดนํ้าดาํหัวผูสูงอาย ุ 10,000 
29 การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ สนับสนุนการแขงขันกีฬาเปตองผูสูงอายุสัญจรเทศบาลตําบลปว 30,000 
30 การพาณิชย พัฒนาตลาดสดเทศบาลสูตลาดดมีีมาตรฐาน 10,000 
31 การพาณิชย อาหารปลอดภัยใสใจผูบริโภค 10,000 
32 การพาณิชย อบรมใหความรูการตดิตัง้ถังดักไขมัน 10,000 

ยุทธศาสตรดานท่ี 4. ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 

33 บริหารงานทั่วไป สนับสนุนการจัดงานวัฒนธรรมและประเพณีและงานรัฐพธิีอําเภอปว 35,000 

34 การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จัดงานลอยกระทง 10,000 

35 การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ สนับสนุนประเพณีสงกรานต 10,000 
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ที ่ แผนงาน ช่ือโครงการ 
งบตามเทศบัญญัติงบประมาณ 
      รายจายประจําป 256๕ 

ยุทธศาสตรดานท่ี 5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
36 เคหะและชุมชน บริหารจัดการขยะในชุมชน (Zero Waste) 250,000 
37 เคหะและชุมชน สนับสนุนการจัดการสิ่งแวดลอมในชุมชน 200,000 
38 การเกษตร อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ 20,000 
ยุทธศาสตรดานท่ี 6. การบริหารจัดการและการบริการ 
39 บริหารงานทั่วไป คาใชจายในการเตรียมรบัเสด็จพระบรมวงศานุวงศ 20,000 
40 การรักษาความสงบภายใน คาใชจายในการชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน 100,000 
41 การรักษาความสงบภายใน สถานที่กลาง (ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลอืประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 10,000 
42 การรักษาความสงบภายใน ฝกอบรมทบทวนชุดปฏบัิติการจติอาสาภัยพิบัตปิระจําเทศบาลประจํางบประมาณ พ.ศ.2565 30,000 

รวม  ๔2 โครงการ 16,779,000 
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1.7  รายงานโครงการท่ีโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม  ประจําป 256๕ (หมายเหตุ... ขอมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 256๕) 
 

ท่ี แผนงาน ช่ือโครงการ โอนเพ่ิม 
ยุทธศาสตรดานท่ี 1. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
1 อุตสาหกรรมและการโยธา กอสรางรางระบายนํ้า คสล.แบบมีฝาปดและวางทอระบายนํ้าพรอมบอพัก สายหนาบานนายเย็น 

ปญญาภู บานรอง ม.4 ต.ปว 
400,000 

2 อุตสาหกรรมและการโยธา ซอมแซมหลังคาและติดตั้งรางรินพรอมทอระบายนํ้าฝน 151,800 
3 อุตสาหกรรมและการโยธา ปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลปว 437,000 
4 อุตสาหกรรมและการโยธา กอสรางหองนํ้า บริเวณสวนสาธารณะ รศ.200 เทศบาลตาํบลปว 500,000 
5 อุตสาหกรรมและการโยธา กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายขาง รพ.สต.ปว อําเภอปว จังหวดันาน 380,000 
6 อุตสาหกรรมและการโยธา กอสรางลาน คสล.บริเวณลํานํ้าขวาง บานปรางคพฒันา 1 หมูที่ 7 ตําบลปว อําเภอปว  

จังหวัดนาน 
489,000 

7 อุตสาหกรรมและการโยธา ตอเติมอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลปว อําเภอปว จังหวัดนาน 492,000 
8 อุตสาหกรรมและการโยธา ขุดลอกเพื่อเปดทางนํ้า บานนาปาน ตําบลสถาน อําเภอปว จังหวดันาน 79,700 
9 อุตสาหกรรมและการโยธา ปรับปรุงภายในสนามกีฬาพญาผานอง อาํเภอปว จังหวัดนาน 421,000 

10 อุตสาหกรรมและการโยธา กอสรางรางระบายนํ้า คสล.รูปตัวยู แบบมีฝาปด สี่แยกปาหัดลาง บานปาหัด        
หมูที่ 2 ตําบลปว อําเภอปว จังหวัดนาน 

322,000 

11 อุตสาหกรรมและการโยธา ปรับปรุงหองนํ้า ตลาดสดเทศบาล1 เปนอาคารสาํนักงานตลาดสดเทศบาล 1 (ตลาดบน) 149,000 
รวม  1๑  โครงการ 3,821,500 
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1.8  รายงานโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําป 256๕   (เงินนอกงบประมาณ ) (หมายเหตุ... ขอมูล ณ วนัที่ 9 ธันวาคม 256๕) 
 

ท่ี แผนงาน ช่ือโครงการ โอนเพ่ิม 

ยุทธศาสตรดานท่ี 1. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

1 อุตสาหกรรมและการโยธา ขุดลอกอางเก็บนํ้าหวยปาชาบานขอน หมูที่ 1 ตาํบลปว ขุดกวางเฉลี่ย 9 เมตร ขุดลกึเฉลี่ย  
3.50 เมตร ความยาว 700 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 22,050 ลูกบาศกเมตร 
เทศบาลตําบลปว อําเภอปว จังหวัดนาน 

1,230,000 

2 อุตสาหกรรมและการโยธา กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานปรางคพัฒนา 1 หมูที่ 7 ตําบลปว กวาง 4 เมตร  
ยาว 1,022 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 4,053 ตารางเมตร  
เทศบาลตําบลปว อําเภอปว จังหวัดนาน 

506,000 

3 อุตสาหกรรมและการโยธา กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต สายลํานํ้าขวางบานปรางคพัฒนา 1 หมูที่ 7 ตําบลปว  
กวาง 4 เมตร ยาว 743 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,140 ตารางเมตร 
เทศบาลตําบลปว อําเภอปว จังหวัดนาน 

6,470,000 

๔ อุตสาหกรรมและการโยธา กอสรางอาคารเรียนเด็กเล็ก ค.ส.ล. 200 คน ชั้น 8 หองเรียน (แบบฐานแผ) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลปว อําเภอปว จังหวัดนาน 

5,988,000 

รวม ๔ โครงการ 14,194,000 
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1.9  สรุปผลการดําเนินโครงการตามแผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ 2565  
 

ท่ี ยุทธศาสตร 

โครงการที่ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

โครงการที่อยูระหวางดําเนนิการ โครงการที่ไมไดดําเนินการ 

จํานวนโครงการ จํานวนงบประมาณ จํานวนโครงการ จํานวนงบประมาณ จํานวนโครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 

1 ดานที่ 1. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน   6 1,843,700   - - 

1.1  โครงการทีใ่ชงบประมาณของเทศบาลตําบลปว 12 3,850,500 - - - - 

1.2 โครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําป 2565 2 6,976,000 2 7,218,000 - - 

1.3 โครงการที่กันเงินปงบประมาณ 2564 มาดาํเนินงาน
ในป 2565 

11 3,939,500   - - 1 169,000 

2 ดานที่ 2. การเกษตร เศรษฐกิจและการทองเที่ยว 1 25,630 - - - - 

3 ดานที่ 3. การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย 

14 13,870,592 
 

- - 10 95,000 
 

4 ดานที่ 4. ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

1 27,500 - - 2 20,000 
 

5 ดานที่ 5. การจดัการทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

3 167,200 
 

- - - - 

6 ดานที่ 6. การบริหารจดัการและการบริการ 2 39,432 - - 2 50,000 

รวม 46 28,896,354 8 9,061,700 15 334,000 
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1.10  ผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับและการเบิกจายงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565   
1. โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ (หมายเหตุ... ขอมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 256๕) 

 

ท่ี แผนงาน โครงการพัฒนา เปาหมายในการดําเนินงาน 
จํานวนเงิน 

(บาท) 

ยุทธศาสตรดานท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการท่ีไดดําเนินการแลวเสร็จตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2565  (ดาํเนินการแลวเสร็จโดยใชงบประมาณป 2564 ที่กันเงินมาดําเนินการในป 2565) 
1 อุตสาหกรรมและการโยธา ปรับปรุงและพัฒนาโรงฆาสัตว เพื่อจายเปนคาดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาโรงฆาสัตว ดังนี้ 

1. ร้ือถอนพื้นลาน กอสรางใหมมีพื้นท่ีรวม 560  ตร.ม.หนา 0.10 ม.  
2. กอสรางบอบําบัด กวาง 7 ม. ยาว 7 ม. สูง 1 ม. พรอมรางระบาย
น้ําเสีย  
3. กอสรางแทงคน้ําสํารอง เสนผาศูนยกลาง  1.50 ม. พรอมฐาน 
คสล. ขนาดกวาง 4 ม. ยาว8 ม.  
4. กอสรางร้ัวดานหนาทําร้ัวกออิฐบล็อกดานลางดานบนติดตาขายถัก  
สูง 1.80 ม. ยาว 24 ม. พรอมประตูเหล็กเล่ือนขนาด 6 ม. ดานขาง
ทําร้ัวกออิฐบลอกสูง  1.80 ม. ยาว 13 ม. ดานหลังทําร้ัวตาขายเหล็ก
โครงเหล็ก สูง 1.20 ม. ยาว 15 ม. 

634,000 
(กันเงิน2564) 

2 อุตสาหกรรมและการโยธา ปรับปรุงหองปฏิบัติการ งานไฟฟาและสถานที่ ขนาดกวาง  3 ม. ยาว 4 ม. จํานวน 1 หอง 100,700 
(กันเงิน2564) 

3 อุตสาหกรรมและการโยธา กอสรางจุดจําหนายเน้ือสัตวและอาหารสด 
ตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดลาง) 

1. กอสรางแผงจําหนายเนื้อสัตวจํานวน 4 แผง   
2. กอสรางผนังก้ันดินสูงเฉล่ีย 1.20 ม. ยาว 32.30 ม.   
3. กอสรางรางระบายน้ํา คสล. แบบมีฝาปดขนาดปากกวางเฉล่ีย 
0.30 ม. ลึกเฉล่ีย 0.30 ม. ยาว 36 ม.   
4. ติดตั้งรางรินระบายน้ํา ยาว 25.40 ม.  
5. งานกออิฐผนังและติดตั้งผนังมุงลวดและฝาเพดาน  
6. งานปูกระเบื้องพื้น  
7. งานไฟฟาและทาสีผนัง 

652,000 
(กันเงิน2564) 

4 อุตสาหกรรมและการโยธา ขุดลอกบอบําบัดนํ้าเสีย โรงแปรรูปเน้ือสัตว 
ทต.ปว 

ขนาดปากกวางเฉล่ีย 20.00 ม. ยาว 35 ม. ลึกเฉล่ีย 2.00 ม. หรือ
มีปริมาณดินขุดไมนอยกวา 1,400 ลบ.ม. 

52,800 
(กันเงิน2564) 
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ท่ี แผนงาน โครงการพัฒนา เปาหมายในการดําเนินงาน 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
5 อุตสาหกรรมและการโยธา กอสรางรางระบายนํ้า คสล.แบบมีฝาปด  

สายบานนายเมืองใจ บานปาลาน ม.5 ต.ปว 

ขนาดกวาง 0.50 ม. ลึกเฉล่ีย 0.50 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 100 ม. 353,000 
(กันเงิน2564) 

6 อุตสาหกรรมและการโยธา กอสรางถนน คสล. และกอสรางรางระบายนํ้า 
คสล. แบบมีฝาปด หมวด 3 (สายบานพอหลวงทอง) 
บานขอน ม.1 ต.ปว 

1. ดําเนินการกอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 54.00 
ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีรวมไมนอยกวา 216 ตร.ม.  
2. ดําเนินการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. แบบมีฝาปด ขนาด
ปากกวาง 0.50 ม. ลึกเฉล่ีย 0.50 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 55.00 ม. 

350,000 
(กันเงิน2564) 

7 อุตสาหกรรมและการโยธา กอสรางถนน คสล. ซอยบานผูชวยรํานวน  
ชาวแหลง บานไรรวงทอง ม.6 ต.ปว 

ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 145 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีรวมไม
นอยกวา  580 ตร.ม. 

350,000 
(กันเงิน2564) 

8 อุตสาหกรรมและการโยธา กอสรางถนน คสล. สายหลังวัดปรางค ถึงสวน
นายเสวี่ยง สุทธหลวง บานปรางคพัฒนา 1      
ม.7 ต.ปว 

ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 145 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ี
รวมไมนอยกวา 580 ตร.ม. 

350,000 
(กันเงิน2564) 

9 อุตสาหกรรมและการโยธา กอสรางถนน คสล. สายออกทุงนา  
บานสวนดอก ม.6 ต.วรนคร 

ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 198 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ี
รวมไมนอยกวา 594 ตร.ม. 

348,000 
(กันเงิน2564) 

10 อุตสาหกรรมและการโยธา กอสรางรางระบายนํ้า คสล. รูปตัวยูแบบมีฝาปด 
สายวัดปรางค ถึง ถนนนานทุงชาง  
(ซอยปวินทศิลป) บานปรางค ม.3 ต.ปว 

ขนาดปากกวาง 0.50 ม. ลึกเฉล่ีย 0.50 ม. ยาว 100 ม. 350,000 
(กันเงิน2564) 

11 อุตสาหกรรมและการโยธา กอสรางถนน คสล. สายบานนางรัตนา  
ศิริรัตน บานตนแหลง ม.2 ต.ไชยวัฒนา 

ขนาดผิวจราจรกวาง 4 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 132 ม. พรอมปาก
ทางเขาหรือมีพื้นท่ีรวมไมนอยกวา 546 ตร.ม. หนา 0.15 ม. 

399,000 
(กันเงิน2564) 

 12 อุตสาหกรรมและการโยธา กอสรางถนน คสล.ซอยบานนายอินผัด  
ใจการณ 

ดําเนินการกอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 145.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 580.00 ตร.ม. 

354,000 
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ท่ี แผนงาน โครงการพัฒนา เปาหมายในการดําเนินงาน 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
13 อุตสาหกรรมและการโยธา กอสรางรางระบายนํ้า คสล.แบบมีฝาปด 

จากบานนางสมปรารถนา ถึงหอพัก     
นายชวย อตุรชน บานแกม ม.5 ต.วรนคร 

ดําเนินการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.แบบมีฝาปด ขนาดปากกวาง
เฉล่ีย 0.50 ม. ลึกเฉล่ีย 0.50 ม. ยาว 63.00 ม. 

213,700 
 

14 อุตสาหกรรมและการโยธา ปรับปรุงถนนสายซอย 2 บานนายสวาง 
เนตรทิพย – บานนางสุภาพ เตชะเสนา 
บานรอง ม.4 ต.ปว 

ดําเนินการปรับปรุงถนน ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 125.00 ม.  
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา  500.00 ตร.ม. 

346,000 
 

15 อุตสาหกรรมและการโยธา กอสรางถนน คสล.สายบานนายสุทน ถึง
บานนายวีระศักดิ์ บานปรางคพัฒนา 2    
ม.8 ต.ปว 

ดําเนินการกอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4.00 ม.ยาว 60.00 ม. 
หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีรวมไมนอยกวา 240.00 ตร.ม. 

144,000 

16 อุตสาหกรรมและการโยธา ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรโดยแอสฟลต
คอนกรีต ซอยโกโกวัลเลยรีสอรท  
บานปรางคพัฒนา 2 ม.8 ต.ปว 

ดําเนินการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรโดยแอสฟลตคอนกรีต  
ขนาดกวาง 5.00 ม.  ยาว 128.00 ม. หรือมีพื้นท่ีรวมไมนอยกวา  
640.00 ตร.ม. หนาเฉล่ีย 0.04 ม. 

271,000 

17 อุตสาหกรรมและการโยธา กอสรางถนนแอสฟลตคอนกรีต จากบาน
นายสิทธิ์ ทนุ ถึง บานนายทวีศักดิ ์ 
สุทธหลวง บานแกมราษฏรพัฒนา ม.4 
ต.ปว 

ดําเนินการกอสรางถนนแอสฟสตคอนกรีตขนาดผิวจราจร 
กวาง 4.00  ม. หนาเฉล่ีย 0.05 ม. หรือมีพื้นท่ีรวมไมนอยกวา 
888.00 ตร.ม. 

447,000 

18 อุตสาหกรรมและการโยธา กอสรางถนน คสล. สายจากบาน 
นางมะลิวัลย ถึง ดต.รุงเรือง บานแกม  
ม.5 ต.วรนคร 

ดําเนินการกอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4.00  ม. ยาว 54.00  ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีรวมไมนอยกวา 216.00 ตร.ม. 

129,000 

19 อุตสาหกรรมและการโยธา กอสรางรางระบายนํ้า คสล.แบบมีฝาปด
และวางทอระบายนํ้าพรอมบอพัก สายหนา
บานนายเย็น ปญญาภู บานรอง ม.4 ต.ปว 

ดําเนินการกอสรางรางระบายน้ําแบบมีฝาปด ยาว 110.00 ม.  
วางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.40 ม. จํานวน 37 ทอน และบอพัก 
คสล. จํานวน 3 บอ รวมความยาว 40.00 ม. 

399,000 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  หนา 42 

 

ท่ี แผนงาน โครงการพัฒนา เปาหมายในการดําเนินงาน 
จํานวนเงิน 

(บาท) 

20 อุตสาหกรรมและการโยธา ซอมแซมหลังคาและติดตั้งรางรินพรอม  
ทอระบายนํ้าฝน 

ดําเนินการถื้อถอนรางรินและทอระบายน้ําฝนของเดิม พรอมติดตั้งราง
รินสังกะสีขนาด ปากกวางเฉล่ีย 0.72 ม. ลึกเฉล่ีย 1.00 ม. ยาวรวม 
2 ดาน 60.00 ม. พรอมทอระบายน้ําฝน p.v.c. 6” จํานวน 14 จุด 
พรอมซอมแซมหลังคาท่ีร่ัวซึมอาคารกาดเมืองปว 

151,800 

21 อุตสาหกรรมและการโยธา ปรับปรุงอาคารสาํนักงานเทศบาล
ตําบลปว 

ดําเนินการทาสีภายใน-ภายนอก ฝาเพดาน อาคารสํานักงาน พื้นท่ีรวม
ไมนอยกวา 2,749 ตร.ม. และปรับปรุงหองน้ําจํานวน 4 หอง 

436,000 

22 อุตสาหกรรมและการโยธา กอสรางหองนํ้า บริเวณสวนสาธารณะ    
รศ.200 เทศบาลตําบลปว 

ดําเนินการกอสรางหองน้ํา มีขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 7.00 ม.  
สูง 3.00 ม. จํานวน 1 หลัง 

471,000 

23 อุตสาหกรรมและการโยธา กอสรางลาน คสล. บริเวณลํานํ้าขวางบาน
ปรางคพัฒนา 1 หมูที ่7 ต.ปว 

ดําเนินการกอสรางลาน คสล. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา  
883.30 ตร.ม. 

488,000 

24 อุตสาหกรรมและการโยธา กอสรางถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก  
บานปรางคพัฒนา 1 หมูที่ 7 ตําบลปว  
 

ดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 
5.00 ม. ยาว 175.00 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีไมนอย
กวา 875.00 ตร.ม. 

506,000 
อุดหนุนเฉพาะกิจ 

2565 

25 อุตสาหกรรมและการโยธา กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต  
สายลํานํ้าขวางบานปรางคพัฒนา 1  
หมูที่ 7 ตําบลปว  
 

ดําเนินการกอสรางถนนแอสฟลทติก คอนกรีต มีขนาดผิวจราจรกวาง 
6.00 ม. หนาเฉล่ีย 0.05 ม. หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 14,262.00 
ตร.ม. (เนื่องจากมีรถบรรทุกสิบลอมาใชเสนทางนี้ทําใหเกิดผลกระทบ
พื้นผิวชํารุดบางจุด) 
 

6,470,000 
อุดหนุนเฉพาะกิจ 

2565 

ยุทธศาสตรดานท่ี 2. การเกษตร เศรษฐกิจและการทองเท่ียว 

26 สรางความเขมแข็งของชุมชน สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ อบรมการทําน้ําพริกแกงและน้ําพริกลาบ ใหกับกลุมแมบาน 
บานขอนและบานปาหัด จํานวน 60 คน  

25,630 

ยุทธศาสตรดานท่ี 3. การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

27 บริหารงานทั่วไป รณรงคตอตานการทุจริตคอรปัชั่น คณะผูบริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานและลูกจาง เด็กปฐมวัน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปว จํานวน 100 คน เดินรณรงค
ประชาสัมพันธ 

3,530 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  หนา 43 

 

ท่ี แผนงาน โครงการพัฒนา เปาหมายในการดําเนินงาน 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
28 บริหารงานทั่วไป จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 1. จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  

    จํานวน 5 ฉบบั 
    แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม   
    ฉบับท่ี 4/2565 ถึง ฉบับท่ี 9/2565 
2. จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แกไข  
    จํานวน 5 ฉบบั 
     แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แกไข คร้ังท่ี     
     9/2565 ถงึแกไข คร้ังท่ี 13/2565 
3. จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) จํานวน 1 ฉบับ 
4. จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม จํานวน      
     2 คร้ัง แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม  
     คร้ังท่ี 1/2565 ถึง เพิ่มเติม คร้ังท่ี 2/2565  

8,620 

29 บริหารงานทั่วไป ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล 
 

 

2 คร้ัง 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

2,000 

30 การรักษาความสงบภายใน รณรงคปองกันและตอตานยาเสพติด ดําเนินการรวมกับโรงเรียนปวดําเนินโครงการใหความรูกับนักเรียน
และผูเขารวมโครงการ    

           

15,000 

31 การรักษาความสงบภายใน คาใชจายในการดาํเนินการปองกันและ 
ลดอุบัติเหตุบนทองถนน 

ติดตั้งปายเตือนและธงแดงบริเวณจุดเส่ียง พรอมท้ังจัดเจาหนาท่ี
ประจําจุดตรวจรวม บริเวณสวนสาธารณะ ร.ศ. 200 รวมกับ สภ.ปว 
โรงพยาบาลและฝายปกครองอําเภอปว 

19,980 

32 การศึกษา สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ดําเนินการเบิกจาย  ดังนี้ 
1. คาอาหารกลางวัน  1,028,034 บาท 
2. คาจัดการเรียนการสอน  362,100 บาท 
3. คาหนังสือ  25,400 บาท 
4. คาอุปกรณการเรียน  25,400 บาท 
5. คาเคร่ืองแบบนักเรียน 38,100 บาท 
6. คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 38,993 บาท 

1,518,027 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  หนา 44 

 

ท่ี แผนงาน โครงการพัฒนา เปาหมายในการดําเนินงาน 
จํานวนเงิน 

(บาท) 

33 การศึกษา สนับสนุนอาหารกลางวันแกเด็กนักเรียน เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนของ
โรงเรียนในเขตเทศบาล จํานวน 6 โรงเรียน จํานวน 1,876 คน  
x 21 บาท x 200 วัน 

7,879,200 

34 การศึกษา คาอาหารเสริม (นม) คาอาหารเสริม(นม) ใหแกเดก็ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนใน
เขตเทศบาล ดังนี้ 
 1) คาอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 440,800 บาท      
      จํานวนเด็ก 230 คน x 7.37 บาท x 260 วัน 
2) คาอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ในเขตเทศบาล จํานวน     
    3,594,800 บาท จํานวน 6 โรงเรียน จํานวนเด็ก 1,876  
    x 7.37 บาท x 260 วัน 

4,035,600 

35 สาธารณสุข สัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ 
สุนัขบา 

ฉีดวัดซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา จํานวน 13 หมูบาน 40,760 

36 สาธารณสุข อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานตาม
โครงการพระราชดาํรดิานสาธารณสุข 

1. ดําเนินการโครงการเฝาระวังยาเสพติด จํานวน 5 หมูบาน 
2. ดําเนินโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน จํานวน 2 หมูบาน 
3. ดําเนินโครงการหนอนพยาธิตามพระราชดําริ จํานวน 2 หมูบาน 

180,000 

37 สาธารณสุข รณรงคควบคุมและปองกันโรค
ไขเลือดออก 

1. อบรมใหความรูกับชุมชน จํานวน 13 หมูบาน 
2. กิจกรรมเดินรณรงคไขเลือดออก จํานวน 4 หมูบาน 
3. กิจกรรมพนหมอกควัน จํานวน 13 หมูบาน 

98,150 

38 สาธารณสุข เฝาระวังโรคระบาดในชมุชน 1. อบรมใหความรูกับชุมชน จํานวน 13 หมูบาน 
2. แจกปายไวนิลติดตามหมูบาน จํานวน 13 หมูบาน 

9,725 

39 สาธารณสุข เฝาระวังและปองกันโรคติดเชื้อโคโรนา 
2019 

พนทําลายเช้ือไวรัสโคโรนา จํานวน 13 หมูบาน 30,000 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  หนา 45 

 

ท่ี แผนงาน โครงการพัฒนา เปาหมายในการดําเนินงาน 
จํานวนเงิน 

(บาท) 

40 การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

สนับสนุนการแขงขันกีฬาเปตองผูสูงอายุ
สัญจรเทศบาลตําบลปว 

ผูสูงอายุ จํานวน 350 คน จากทุกหมูบาน 13 หมูบาน  
เขารวมกิจกรรมแขงขันเปตอง และไดพบปะสรางความสัมพันธท่ีดีกับ
ทุกวัย และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

30,000 

ยุทธศาสตรดานท่ี 4. ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 

41 บริหารงานทั่วไป สนับสนุนการจัดงานวัฒนธรรมและ
ประเพณีและงานรัฐพิธีอาํเภอปว 

อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอปว เพื่อจายเปนคาดําเนินการ
สนับสนุนการจัดงานวัฒนธรรมและประเพณีและงานรัฐพิธี ดังนี้  
(1) โครงการบวงสรวงเจาพระญาภูคา  
(2) โครงการการะวะพญาผานอง  
(3) โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
(4) โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิตต  
(5) โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดา  
พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี  
(6) โครงการจัดกิจรรมอนุรักษประเพณีวัฒนธรรม จังหวัดนาน   

27,500 

ยุทธศาสตรดานท่ี 5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

42 เคหะและชุมชน บริหารจัดการขยะในชุมชน (Zero 
Waste) 

3 โรงเรียน 1 หมูบาน  
(โรงเรียนบานปรางค โรงเรียนปว เทคนิคปว บานตนแหลง) เขารวม
กิจกรรมโครงการบริหารจัดการขยะในชุชน (Zero Waste) 

75,100 

43 เคหะและชุมชน สนับสนุนการจัดการสิ่งแวดลอมในชุมชน ดําเนินการ จํานวน 5 หมูบาน ดังนี้ 
1. บานนาปาน  
2. บานรอง  
3. บานสวนดอก  
4. บานแกมราษฎรพัฒนา  
5. บานแกม 

80,500 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  หนา 46 

 

ท่ี แผนงาน โครงการพัฒนา เปาหมายในการดําเนินงาน 
จํานวนเงิน 

(บาท) 

44 การเกษตร อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดาํร ิ

1. สํารวจฐานทรัพยากรทองถิ่น 
2. กลุมเปาหมายท้ังหมด จํานวน 50 คน 

11,600 

ยุทธศาสตรดานท่ี 6. การบริหารจัดการและการบริการ 

45 การรักษาความสงบภายใน คาใชจายในการชวยเหลือบรรเทาความ
เดือดรอนของประชาชน 

ชวยเหลือผูประสบวาตภัย จํานวน 13 ราย วันท่ี 23 มีนาคม 65 29,432 

46 การรักษาความสงบภายใน สถานที่กลาง (ศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน) 

สถานท่ีกลาง อบต.เจดียชัย เปนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีเจาหนาท่ีมีประสบการณ
การทํางานราชการปฏิบัติหนาท่ีในสถานท่ีกลางดําเนินการอํานวย
ความสะดวกในการติดตอประสานงาน 1 ศูนย 

10,000 

รวมท้ังหมด  46 โครงการ 28,896,354 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  หนา 47 

 

      2. โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ  (หมายเหตุ... ขอมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 256๕) 
 

ท่ี แผนงาน โครงการพัฒนา เปาหมายในการดําเนินงาน 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
ยุทธศาสตรดานท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

1 อุตสาหกรรมและการโยธา กอสรางรางระบายนํ้า คสล.รูปตัวยู  
แบบมีฝาปด สี่แยกปาหัดลาง  
บานปาหัด หมูที่ 2 ต.ปว 

กอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยูแบบมีฝาปดขนาดกวาง 0.50 ม. ลึกเฉล่ีย 
0.40 ม. หนา 0.10 ม.  ยาว 92 ม. 

322,000 

2 อุตสาหกรรมและการโยธา กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็กสายขาง 
รพ.สต.ปว อําเภอปว จังหวดันาน 

กอสรางถนน คสล.ขนาดกวาง 5 ม. ยาว 129 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ี
รวมไมนอยกวา 645 ตร.ม. 

380,000 

3 อุตสาหกรรมและการโยธา ตอเติมอาคารสาํนักงานเทศบาล
ตําบลปว อําเภอปว จังหวัดนาน 

ดําเนินการตอเติมอาคารสํานักงาน ขนาดกวาง 4.50 ม. ยาว 12 ม.  
หรือมีพื้นท่ีใชสอยไมนอยกวา 54 ตร.ม. 

492,000 

4 อุตสาหกรรมและการโยธา ปรับปรุงภายในสนามกีฬา 
พญาผานอง อําเภอปว จงัหวัดนาน 

ดําเนินการจํานวน 3 รายการ ดังนี ้
1. ปรับปรุงหองน้ํา 
2. ซอมแซมรางระบายน้ํา คสล. 
3. ซอมแซมประตูร้ัวเหล็กลอเล่ือนทางเขาออก 

421,000 

5 อุตสาหกรรมและการโยธา ขุดลอกเพื่อเปดทางนํ้าบานนาปาน 
ต.สถาน 

ดําเนินการขุกลอก จํานวน 2 จุด จุดท่ี 1 ลําเหมืองสายน้ําหลงฝงซาย ขนาด
ปากกวางเฉล่ีย 3.50 ม. กนกวางเฉล่ีย 3 ม. ยาว 450 ม. ลึกเฉล่ีย 1 ม.  
จุดท่ี 2 ลําเหมืองสายน้ําหลงฝงขวา ขนาดปากกวางเฉล่ีย 2.50 ม. กนกวาง
เฉล่ีย 2 ม. ยาว 300 ม. ลึกเฉล่ีย 1 ม. หรือมีปริมาณดินขุดท้ัง 2 จุด รวมกัน
ไมนอยกวา 1,950 ลบ.ม. 

79,700 

6 อุตสาหกรรมและการโยธา ปรับปรุงหองนํ้าตลาดสดเทศบาล 1 เปน
อาคารสํานักงานตลาดสดเทศบาล 1 
(ตลาดบน) 

ร้ือถอนสวนประกอบหองน้ําเดิม เปล่ียนหลังคาอาคารบางสวน ตอเตมิกันสาด
ขนาดกวาง 3.450 เมตร ยาว 4.70 เมตร 

149,000 

7 อุตสาหกรรมและการโยธา ขุดลอกอางเก็บนํ้าหวยปาชาบานขอน  
หมูที่ 1 ตาํบลปว  
 

ดําเนินการขุดกวางเฉล่ีย 9.00 ม. ขุดลึกเฉล่ีย 3.50 ม. ยาว 700.00 ม. 
หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 22,050.00 ลบ.ม. 

1,230,000 
อุดหนุนเฉพาะกิจ 

2565 
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ท่ี แผนงาน โครงการพัฒนา เปาหมายในการดําเนินงาน 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
8 อุตสาหกรรมและการโยธา กอสรางอาคารเรียนเด็กเล็ก ค.ส.ล. 

200 คน ชั้น 8 หองเรยีน (แบบฐานแผ) 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปว 
อําเภอปว จังหวัดนาน 

กอสรางอาคารเรียนเด็กเล็ก ค.ส.ล. 200 คน 1 ช้ัน 8 หองเรียน  
(แบบฐานแผ) 

5,988,000 
อุดหนุนเฉพาะกิจ 

2565 

รวมโครงการท้ังหมดท่ีอยูระหวางดําเนินการ จํานวน  8  โครงการ  งบประมาณ  9,061,700  บาท 
  
 

 3. โครงการท่ีไมไดดําเนินการ  (หมายเหตุ... ขอมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2565) 
 

ท่ี แผนงาน โครงการพัฒนา 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
สาเหตุท่ีไมดําเนินโครงการ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
1 อุตสาหกรรมและการโยธา กอสรางศูนยกูชีพเทศบาลตําบลปว 169,000 

(กันเงิน 2564) 

เนื่องจากในปงบประมาณ 2565 ราคากลาง
สูงขึ้นและไมมีงบประมาณท่ีเพียงพอ 

ยุทธศาสตรดานท่ี 3. การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
2 การศึกษา จัดงานวันเด็กแหงชาติ 5,000 สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส     

โคโรนา 2019 

3 การศึกษา จัดประชุมผูปกครองศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปว 5,000 สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส     
โคโรนา 2019 

4 การศึกษา พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 10,000 สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส     
โคโรนา 2019 

5 การศกึษา สนับสนุนแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปว 10,000 สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส     
โคโรนา 2019 

6 สาธารณสุข พัฒนาศักยภาพงานกูชีพ 20,000 สสจ.นาน ไดดําเนินการเรียบรอยแลว 

7 สรางความเขมแข็งของชุมชน สนับสนุนการจัดทําและทบทวนแผนชุมชน 5,000 เนื่องจากแผนชุมชนในป 2565 ไดดําเนินการ
ทบทวนแผนโดยไมไดใชงบประมาณ เพราะในป 
2564 ไดดําเนินการจัดทําแผนครอบคลุมทุกดาน
ท้ัง 13 หมูบาน 
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8 การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ สงเสริมประเพณีรดนํ้าดําหัวผูสูงอายุ 10,000 สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส     
โคโรนา 2019 

9 การพาณิชย พัฒนาตลาดสดเทศบาลสูตลาดดีมีมาตรฐาน 10,000 สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส     
โคโรนา 2019 

10 การพาณิชย อาหารปลอดภัยใสใจผูบริโภค 10,000 สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส     
โคโรนา 2019 

11 การพาณิชย อบรมใหความรูการติดตั้งถังดักไขมัน 10,000 สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส     
โคโรนา 2019 

ยุทธศาสตรดานท่ี 4. ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 
12 การศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ จัดงานลอยกระทง 10,000 สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส     

โคโรนา 2019 
13 การศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ สนับสนุนประเพณีสงกรานต 10,000 สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส     

โคโรนา 2019 
ยุทธศาสตรดานท่ี 6. การบริหารจัดการและการบริการ 
14 บริหารงานทั่วไป คาใชจายในการเตรียมรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ 20,000 เนื่องจากพระบรมวงศานุวงศไมไดเสด็จพระราช

ดําเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นท่ี
อําเภอปว ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

15 การรักษาความสงบภายใน ฝกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา
เทศบาลประจํางบประมาณ พ.ศ.2565 

30,000 เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยมีแตคําส่ังมาให     
ไมมีหลักสูตรในการอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจําเทศบาล 

รวมจํานวน  15 โครงการ  งบประมาณ  334,000 บาท 
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1.11  ปญหา อุปสรรคการดําเนินงานท่ีผานมาและแนวทางการแกไข 
ปญหาและอุปสรรค 

1. โครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) มีเปนจํานวนมาก แตงบประมาณที่ไดรับจัดสรรมีอยูอยางจํากัด ซ่ึงไมเพียงพอตอ
การรองรับโครงการตามแผน ทําใหไมสามารถสนองตอบตอการแกไขปญหาและพัฒนาตามแผนที่วางไวได  

2. การจัดสรรงบประมาณจากสวนกลางมีความลาชาและไมแนนอน ทําใหไมสามารถดําเนินโครงการตาง ๆ บางโครงการไดตามหวงระยะเวลาที่วางไวตาม
แผนการดําเนินงานประจําป สงผลกระทบตอการดําเนินโครงการที่ลาชาและไมทันตอการแกไขปญหาความเดือดรอนและประชาชน 

3. ปญหาความตองการของประชาชนในพื้นที่สวนใหญยังใหความสําคัญในดานโครงสรางพื้นฐาน ทําใหมีการจัดสรรงบประมาณไปดําเนินการตามความ
ตองการในจํานวนที่มาก สงผลใหการแกไขปญหาและพัฒนาในดานอื่นมีนอยลง  

4. ผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทําใหบางโครงการที่ตองมีการชุมนุมประชาชนจาํนวนมากตองงดดําเนินการเพื่อ
ปองกันการระบาด 
แนวทางแกไขปญหา 

1. ควรมีการประสานและบูรณาการโครงการกับหนวยงานอื่นใหมากข้ึน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของมาดําเนินโครงการ
ในพื้นที่ 

2. จัดลําดับความเรงดวนของโครงการ รองรับการจัดสรรงบประมาณ และเรงดําเนินโครงการเพื่อมิใหเกิดความลาชาและเสียหายตอประชาชนในพื้นที ่
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2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

 2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
 ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1. แผนยุทธศาสตรชาต ิ20 ป (2561-2580) 

ประเด็นยุทธศาสตรชาติ ประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร  ไดแก  
1) ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง  
2) ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน   
3) ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย   
4) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
5) ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
6) ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)   
 ประกอบดวย 10 ยุทธศาสตร ดังน้ี 
 1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
 2. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
 3. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
 4. ยุทธศาสตรการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

5. ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่ง และยั่งยืน 
 6. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครฐั การปองกันการทจุรติประพฤตมิิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 7. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพืน้ฐานและระบบโลจิสติกส 
 8. ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 9. ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
 10. ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพือ่การพัฒนา 
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 3. ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
ยุทธศาสตรที ่1  พัฒนาสภาพแวดลอมในการพฒันาการคา การลงทุน และโลจิสติกสเชื่อมโยง กบัตางประเทศ 

 ยุทธศาสตรที ่2  การสรางความเขมแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรปลอดภัยที่มี
ศักยภาพ 

 ยุทธศาสตรที ่3  พัฒนาและยกระดับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ เพือ่สรางรายไดสูชุมชนและเชื่อมโยงหวงโซมูลคาเพิ่มการทองเที่ยว
ของกลุมจังหวัดอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที ่4   ดํารงฐานทรพัยากรธรรมชาติที่อดุมสมบูรณ  การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและพลังงานโดย การมสีวนรวมของชุมชนสูการเปนกลุมจังหวัด 
สีเขียว 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนาน 
  ยุทธศาสตรที ่1  การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยองคความรูเพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางดานเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ 
 ยุทธศาสตรที ่2  การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยการมีสวนรวมของภาคประชาสังคม 

ยุทธศาสตรที ่3  การเพิม่ประสิทธิภาพและศักยภาพการผลติการเกษตร 
ยุทธศาสตรที ่4  การพฒันาการทองเที่ยวใหเจรญิเติบโตอยางสมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศาสตรที ่5  การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม 

   
  5. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนาน (พ.ศ. 2561–2565) 
  ยุทธศาสตรการพัฒนา ดังน้ี 

1. ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
2. ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
3. ดานการพัฒนาสังคม คุณภาพชวีิต และความมั่นคงของมนุษย 
4. ดานศิลปะ วัฒนธรรมจารตีประเพณีและสืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน 
5. ดานการจัดการทรพัยากรธรรมชาติ การอนุรักษสิ่งแวดลอมและพลังงาน 
6. ดานการบรหิารจดัการและการบริการ 
7. ดานการจัดการวิถีชีวติชุมชนพื้นทีต่นนํ้า 
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 6. ยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลปว (พ.ศ. 2561–2565) 
  ยุทธศาสตรการพัฒนา ดังน้ี 

1.  ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  
2.  ดานการเกษตร เศรษฐกิจและการทองเที่ยว 
3.  ดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
4.  ดานศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
5.  ดานการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
6.  ดานการบริหารจัดการและการบริการ 
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     2.2  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
   แสดงผังการเชื่อมโยงยุทธศาสตรของชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรกลมจังหวัด ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนาน ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลปว  
 

ยุทธศาสตรชาติ 
20 ป 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม

แหงชาต ิ
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตรจังหวัด/
กลุมจังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตรจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร 
ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขต

จังหวัดนาน 

ยุทธศาสตร 
เทศบาลตําบลปว 

โครงการเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) 

ตามแผนพัฒนา
ทองถิน่ 

ดําเนินการ 
(ป 2565) 

2.ดานการสราง
ความสามารถใน
การแขงขัน 

7. การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส 

1. พัฒนา
สภาพแวดลอมในการ
พัฒนาการคา การ
ลงทุน และโลจิสติกส
เชื่อมโยง กับ
ตางประเทศ 

4.การพัฒนาการ
ทองเที่ยวให
เจริญเติบโตอยาง
สมดุลและยั่งยืน 

1.ดานการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

1.ดานการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

92 14 

2.ดานการสราง
ความสามารถใน
การแขงขัน 

3.การสรางความ
เขมแข็งทางเศรษฐกิจ
และแขงขันไดอยาง
ยั่งยืน 
 

3.พัฒนาและยกระดับ
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
ศิลปวัฒนธรรมและ
สุขภาพ เพื่อสราง
รายไดสูชุมชนและ
เชื่อมโยงหวงโซ
มูลคาเพิ่มการ
ทองเที่ยวของกลม
จังหวัดอยางยั่งยืน 

1.การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจดวยองค
ความรูเพือ่สราง
มูลคาเพิ่มทาง
เศรษฐกิจใน
ลักษณะประชารัฐ 

2.ดานเศรษฐกจิและ
การทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ 

2.ดานการเกษตร 
เศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว 

9 1 
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ยุทธศาสตรชาติ 
20 ป 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม

แหงชาต ิ
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตรจังหวัด/
กลุมจังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตรจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร 
ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขต

จังหวัดนาน 

ยุทธศาสตร 
เทศบาลตําบลปว 

โครงการเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) 

ตามแผนพัฒนา
ทองถิน่  

ดําเนินการ 
(ป 2565) 

4.ดานการสราง
โอกาสและ
ความเสมอภาค
ทางสังคม 

1.การเสริมสราง
และพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย 

3.พัฒนาและยกระดับ
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
ศิลปวัฒนธรรมและ
สุขภาพ เพื่อสราง
รายไดสูชุมชนและ
เชื่อมโยงหวงโซ
มูลคาเพิ่มการ
ทองเที่ยวของกลม
จังหวัดอยางยั่งยืน 

5.การสรางความ
เขมแข็งของชุมชน
และสังคม 

3.ดานการพัฒนา
สังคม คุณภาพชีวติ 
และความมั่นคงของ
มนุษย 

3.ดานการพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย 

50 14 

4.ดานการสราง
โอกาสและ
ความเสมอภาค
ทางสังคม 

1. การเสริมสราง
และพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย 

3.พัฒนาและยกระดับ
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
ศิลปวัฒนธรรมและ
สุขภาพ เพื่อสราง
รายไดสูชุมชนและ
เชื่อมโยงหวงโซ
มูลคาเพิ่มการ
ทองเที่ยวของกลม
จังหวัดอยางยั่งยืน 

5.การสรางความ
เขมแข็งของชุมชน
และสังคม 

4.ดานศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี
ประเพณีและสืบสาน
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

4.ดาน
ศิลปวัฒนธรรม 
จารตีประเพณี 
และภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

8 1 
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ยุทธศาสตร
ชาติ 
20 ป 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม

แหงชาต ิ
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตรจังหวัด/
กลุมจังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตรจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร 
ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขต

จังหวัดนาน 

ยุทธศาสตร 
เทศบาลตําบลปว 

โครงการเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) 

ตามแผนพัฒนา
ทองถิน่  

ดําเนินการ 
(ป 2565) 

5.ดานการสราง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ี
เปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม 

4. การเติบโตที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม
เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

4. ดาํรงฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติที่
อุดมสมบูรณ  การ
บริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมและ
พลังงานโดย การมีสวน
รวมของชุมชนสูการ
เปนกลุมจังหวัดสีเขียว 

2.การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมโดย
การมีสวนรวมของ
ภาคประชาสังคม 

5.ดานการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
การอนุรักษ
สิ่งแวดลอมและ
พลังงาน 

5.ดานการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

6 3 

6.ดานการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
ภาครัฐ 

6. การบริหารจัดการ
ในภาครัฐ การ
ปองกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และ  
ธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

4. ดาํรงฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติที่
อุดมสมบูรณ  การ
บริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมและ
พลังงานโดย การมีสวน
รวมของชุมชนสูการ
เปนกลุมจังหวัดสีเขียว 

5.การสรางความ
เขมแข็งของชุมชน
และสังคม 

6.ดานการบริหาร
จัดการและการ
บริการ 

6.ดานการบริหาร
จัดการและการ
บริการ 

21 2 

รวมท้ังหมด 186 35 
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    2.3 การติดตามและประเมินผลโครงการ  

ยุทธศาสตร แผนงาน หนวยงานรับผิดชอบหลัก หนวยงานสนับสนุน 
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
จํานวนเงิน 

(บาท) 

1. ดานการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

1.1 การศึกษา 
1.2 สาธารณสุข 
1.3 เคหะและชุมชน 
1.4 อุตสาหกรรมและการโยธา 
1.5 การพาณิชย 

1.สํานักปลัดฯ 
3.กองการศึกษา 
4.กองสาธารณสุขฯ 
5.กองชาง 

อบจ.นาน  
การไฟฟาสวนภูมิภาค  
การประปาสวนภูมิภาค 
สํานักงานจังหวัดนาน 

กรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถ่ิน 

14 10,826,500 

2.ดานการเกษตร เศรษฐกิจ
และการทองเที่ยว 

2.1 บริหารงานทั่วไป 
2.2 สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 
2.3 การเกษตร 

1.สํานักปลัดฯ 
2.กองชาง 

เทศบาลตําบลปว 1 25,630 

3.ดานการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย 

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

1.สํานักปลัดฯ 
2.กองยุทธศาสตรและ
งบประมาณ 
3.กองการศึกษา 
4.กองสาธารณสุขฯ 
 

กรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถ่ิน 

14 13,870,592 
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ยุทธศาสตร แผนงาน หนวยงานรับผิดชอบหลัก หนวยงานสนับสนุน 
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
จํานวนเงิน 

(บาท) 

4.ดานศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

4.1 บริหารงานทั่วไป 
4.2 การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

1.สํานักปลัดฯ 
2.กองการศึกษา 
 

เทศบาลตําบลปว 1 27,500 

5.ดานการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

5.1 สาธารณสุข 
5.2 เคหะและชุมชน 
5.3 การเกษตร 

1.กองสาธารณสุขฯ 
2.กองการศึกษา 

เทศบาลตําบลปว 3 167,200 
 

6.ดานการบริหารจัดการและ
การบริการ 

6.1 บริหารงานทั่วไป 
6.2 การรกัษาความสงบภายใน 
6.3 สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 
6.4 งบกลาง 

1.สํานักปลัดฯ 
2.กองการศึกษา 
 
 
 

เทศบาลตําบลปว 2 39,432 

รวมท้ังหมด 35 24,956,854 
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    2.4 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผล  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินเปนการติดตามและประเมินผล
ความสอดคลอง และความสําเร็จของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาทองถ่ินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดดําเนินการตามแผนดําเนินงานวาเปนไป ตามเปาหมายการพัฒนาทีสอดคลองกับพันธกิจ ซ่ึงสามารถนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนที่องคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินกําหนดหรือไม และโครงการพัฒนาน้ันประสบความสําเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด   

  การติดตาม (Monitoring) การติดตามน้ัน จะทําใหเราทราบไดวาขณะน้ีไดมีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาทองถ่ินถึงระยะใดแลว ซ่ึงเทคนิคอยางงายที่สามารถใช
เปนเครื่องมือในการติดตามได เชน Gant Chart ที่จะทําใหหนวยงานสามารถ ติดตามไดวาการดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินมีการดําเนินการชวงใด ตรงกําหนดระยะเวลาที่
กําหนดไว หรือไม แผนดําเนินงานก็จะเปนเครื่องมือสําคัญในการติดตามผลการดําเนินงาน   

  การประเมินผล ( Evaluation ) การประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน จําเปนตองมีเกณฑมาตรฐาน ( Standard criteria ) และตัวชี้วัด ( indicators ) เพื่อใช
เปนกรอบในการประเมินเพื่อใหเกิดความชัดเจน เปนระบบ มีมาตรฐานและเปนที่ยอมรับ โดยประกอบดวยเกณฑที่สําคัญ ใน 2 ระดับ คือเกณฑการประเมินหนวยงาน และ
เกณฑการประเมินโครงการและพิจารณาบงชี้ใหทราบทั้งจุดเดน หรือจุดดอย ของงาน/โครงการอยางมีระบบแลวตัดสินใจวาจะปรับปรุง แกไขงาน/โครงการน้ัน เพื่อการ
ดําเนินการตอไปหรือยุติการดําเนินงานโครงการน้ัน วิธีการติดตามและประเมินผล เปนการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการโดยกําหนดรูปแบบแผนที่จะใชในการ
ติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบวาการดําเนินกิจกรรม /โครงการอยูภายใตระยะเวลาและงบประมาณที่กําหนดไวหรือไม และผลการดําเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงคที่
วางไวหรือไม โดยการติดตามเปนการตรวจสอบระหวางการดําเนินการกิจกรรมตามแผนงาน /โครงการในขณะที่ทําการประเมินผลเปนการตรวจสอบที่เกิดข้ึนจริงเมื่อดําเนิน
โครงการเสร็จแลวเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคที่ไดตั้งไว  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  มีข้ันตอนในการดําเนินการดังน้ี     

  ข้ันตอนท่ี 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินรวมประชุมเพื่อกําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ินและประเมินผลโครงการพัฒนาทองถ่ิน ดังน้ี     

1.1 การกําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อาจกําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ดังน้ี   

   1. ความสอดคลองของยุทธศาสตร  แผน และกลยุทธที่กําหนด  
   2. ความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อการดําเนินกิจกรรมของหนวยงาน  

3. ความกาวหนากิจกรรมทีก่ําหนดไวตามแผนโดยมีการติดตามผล (Monitoring)  
4. ประสิทธิภาพ  เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางผลผลิตกับทรัพยากรที่ใชโดยมีการประเมินประสิทธิภาพ  
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   5. ประสิทธิผล เปนการศึกษาถึงผลที่ไดรับ  
6. ผลลัพธและผลผลิต เปนการประเมินผลประโยชนที่เกิดจากการทํา กิจกรรมที่มีตอกลุมเปาหมายที่ไดรับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดข้ึนจาก
กิจกรรม  
7. การประเมินผลกระทบเปนการศึกษาผลที่ไดรับรวมยอด   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน อาจนําแนวทางทั้งหมดที่
กําหนดมาใชหรืออาจเลือกใชในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินก็ได โดยอยางนอยตองสามารถ ประเมินความสอดคลอง
และสามารถวัดความสาํเร็จหรือความกาวหนาของแผนพัฒนาทองถ่ินได ทั้งน้ีข้ึนอยูกับ คณะกรรมการฯ จะพิจารณา 

1.2 การกําหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาอาจกําหนดแนวทาง ดังน้ี   
   1. การประเมินผลกระบวนการหรอืการประเมนิประสิทธิภาพ  
   2. การประเมินผลโครงการหรือการประเมินประสิทธิผล  
   3. การประเมินผลกระทบ    

  ข้ันตอนท่ี 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่
กําหนด โดยสามารถตดิตามและประเมินผล ไดตลอด ระยะเวลาของแผนพัฒนาทองถ่ิน   

ข้ันตอนท่ี 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินดําเนินการติดตามและประเมินผล โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาทองถ่ินตามกรอบ
แนวทางและวิธีการที่กําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ไดตั้งแตกอนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ   

ข้ันตอนท่ี 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมประกาศผลการติดตามและประเมินผลใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหน่ึงครั้ง   

ข้ันตอนท่ี 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินอาจใหความเห็น หรือขอเสนอแนะใน รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ิน และโครงการพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหาร ทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  
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   2.5 กําหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 

ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน กําหนด เครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล ดังน้ี    
  1. การใชแบบสอบถาม  
  2. การสัมภาษณมีแบบสอบถาม  
  3. การสังเกต หรือการสนทนากลุม 
 
   2.6 แบบสําหรับการติดตามและประเมินผล 

 แบบท่ี 1   
  เรื่องที่  1 แบบชวยกํากับการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
  เรื่องที่ 2 แบบประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน 
  เรื่องที่ 3 แบบประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน  

แบบประเมินทั้ง 3 เรื่องจะทําการประเมินหลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินแลว 

 แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ภายใตแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุกๆ 1 ป 

 แบบท่ี 3  แบบที่ 3/1แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร เปนแบบประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชประเมินผลการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตรที่กําหนดไว  และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ 
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สวนที่ 3  
ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 

      

1. การวิเคราะหเชิงปริมาณ (ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน) 
 

1.1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ 

1.  เพศ (1)  ชาย  186 46.50 
(2)  หญิง 214 53.50 

2.  อาย ุ (1)  ต่ํากวา  20  ป  10 2.50 
(2)  20 – 30  ป  42 10.50 
(3)  31 -  40  ป 48 12.00 
(4)  41 – 50  ป  64 16.00 
(5)  51 – 60  ป  153 38.30 
(6)  มากกวา  60  ป 83 20.80 

3.  การศกึษา (1)  ประถมศึกษา 148 37.00 
(2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 154 38.50 
(3)  อนุปริญญาหรือเทียบเทา 19 4.80 
(4)  ปริญญาตร ี  66 16.50 
(5)  สูงกวาปริญญาตร ี 10 2.50 
(6)  อืน่ ๆ  3 0.80 

4.  อาชีพหลัก (1)  รับราชการ  42 10.50 
(2)  เอกชน/รัฐวิสาหกจิ  19 4.80 
(3)  คาขาย  ธรุกิจสวนตัว 73 18.30 
(4)  รับจาง 77 19.30 
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ขอมูลท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ 

 (5)  นักเรียนนักศึกษา  11 2.80 
(6)  เกษตรกร 175 43.80 
(7)  อื่น ๆ (ระบุ) 3 0.80  

 

 

     2.  ระดับความพึงพอใจตอการดําเนินงาน 

 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ประเด็น 
พอใจมาก 

8-10 ค ะ แ น น  (%) 
พอใจ 

4-7 ค ะ แ น น   (%) 
ไมพอใจ 

1 -3  ค ะ แ น น   (%) 
1)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 16.00 80.30 3.80 
2)  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 20.50 75.80 3.80 
3)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กจิกรรม 16.50 80.50 3.00 
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 18.50 78.00 3.50 
5)  การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม 15.80 78.50 5.80 
6)  การดาํเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กาํหนด 15.00 81.00 4.00 
7)  ผลการดาํเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 15.30 81.00 3.80 
8)  การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 17.50 77.30 5.30 
9)  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 15.50 76.30 8.30 

คาเฉลี่ยภาพรวม 16.73 78.74 4.58 
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ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาในแตละยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  

 

ประเด็น 
พอใจมาก 

8-10 ค ะ แ น น  (%) 
พอใจ 

4-7 ค ะ แ น น   (%) 
ไมพอใจ 

1 -3  ค ะ แ น น   (%) 
1)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 15.30 79.30 5.50 
2)  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 22.00 73.30 4.80 
3)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กจิกรรม 16.80 79.50 3.80 
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 21.30 75.50 3.30 
5)  การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม 14.20 78.30 7.50 
6)  การดาํเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กาํหนด 16.00 78.50 5.50 
7)  ผลการดาํเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 13.50 80.80 5.80 
8)  การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 15.80 78.30 6.00 
9)  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 14.50 75.80 9.80 

คาเฉลี่ยภาพรวม 16.60 77.70 5.77 
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ยุทธศาสตรท่ี 2   ดานการเกษตร เศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
 

ประเด็น 
พอใจมาก 

8-10 ค ะ แ น น  (%) 
พอใจ 

4-7 ค ะ แ น น   (%) 
ไมพอใจ 

1 -3  ค ะ แ น น   (%) 
1)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 14.50 80.50 5.00 
2)  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 18.80 77.00 4.30 
3)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กจิกรรม 19.80 76.00 4.30 
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 19.50 77.30 3.30 
5)  การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม 17.30 75.50 7.20 
6)  การดาํเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กาํหนด 16.80 77.30 6.00 
7)  ผลการดาํเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 16.30 78.50 5.30 
8)  การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 16.00 78.50 5.50 
9)  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 16.00 74.80 9.30 

คาเฉลี่ยภาพรวม 17.22 77.26 5.57 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  
 

ประเด็น 
พอใจมาก 

8-10 ค ะ แ น น  (%) 
พอใจ 

4-7 ค ะ แ น น   (%) 
ไมพอใจ 

1 -3  ค ะ แ น น   (%) 
1)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 14.00 81.50 4.50 
2)  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 19.50 76.30 4.30 
3)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กจิกรรม 17.00 79.00 4.00 
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 15.50 80.80 3.80 
5)  การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม 13.30 80.00 6.80 
6)  การดาํเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กาํหนด 14.80 80.30 5.00 
7)  ผลการดาํเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 14.50 82.00 3.50 
8)  การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 13.50 81.00 5.50 
9)  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 12.30 78.80 9.00 

คาเฉลี่ยภาพรวม 14.93 79.96 5.15 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น  
 

ประเด็น 
พอใจมาก 

8-10 ค ะ แ น น  (%) 
พอใจ 

4-7 ค ะ แ น น   (%) 
ไมพอใจ 

1 -3  ค ะ แ น น   (%) 
1)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 14.00 81.00 5.00 
2)  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 16.50 78.30 5.30 
3)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กจิกรรม 20.00 76.00 4.00 
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 19.80 76.30 4.00 
5)  การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม 18.80 75.50 5.80 
6)  การดาํเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กาํหนด 14.20 81.30 4.50 
7)  ผลการดาํเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 14.20 81.80 4.00 
8)  การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 15.30 79.80 5.00 
9)  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 16.00 74.50 9.50 

คาเฉลี่ยภาพรวม 16.53 78.27 5.23 
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ยุทธศาสตรท่ี 5  ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
 

ประเด็น 
พอใจมาก 

8-10 ค ะ แ น น  (%) 
พอใจ 

4-7 ค ะ แ น น   (%) 
ไมพอใจ 

1 -3  ค ะ แ น น   (%) 
1)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 16.00 80.00 4.00 
2)  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 20.50 75.50 4.00 
3)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กจิกรรม 18.50 78.00 3.50 
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 19.00 77.50 3.50 
5)  การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม 16.00 76.80 7.20 
6)  การดาํเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กาํหนด 15.30 80.30 4.50 
7)  ผลการดาํเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 17.30 78.50 4.30 
8)  การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 17.00 78.30 4.80 
9)  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 15.30 76.80 8.00 

คาเฉลี่ยภาพรวม 17.21 77.96 4.86 
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ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการบริหารจัดการและการบริการ  
 

ประเด็น 
พอใจมาก 

8-10 ค ะ แ น น  (%) 
พอใจ 

4-7 ค ะ แ น น   (%) 
ไมพอใจ 

1 -3  ค ะ แ น น   (%) 
1)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 14.00 80.30 5.80 
2)  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 14.20 79.80 6.00 
3)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กจิกรรม 17.50 77.00 5.50 
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 17.30 77.30 5.50 
5)  การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม 15.50 77.00 7.50 
6)  การดาํเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กาํหนด 12.80 81.80 5.50 
7)  ผลการดาํเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 13.00 81.00 6.00 
8)  การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 14.00 78.50 7.50 
9)  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 12.50 76.00 11.50 

คาเฉลี่ยภาพรวม 14.53 78.74 6.75 
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2. สรุปผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล (การดําเนินโครงการในปงบประมาณ 2565) 

       (เปนการสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดที่อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แกไข ทุกฉบับ ของเทศบาลตําบลปว ประจําปงบประมาณ 2565  
ที่อยูในงบประมาณรายจายประจําป/เพิ่มเติม จายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  โอนตั้งจายใหม โอนงบประมาณเพิ่ม ฯลฯ) 

  1. เชิงปริมาณ (Quantity)  
      สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แกไข ทุกฉบับ ของเทศบาลตําบลปว ประจําปงบประมาณ 2565  เชิงปริมาณ 
ดังน้ี 
 

ยุทธศาสตร 
โครงการตาม 

แผนพัฒนาทองถิ่นฯ 
โครงการท่ีดําเนินการ 

โครงการท่ีอยูระหวาง
ดําเนินการ 

โครงการท่ีไมได 
ดําเนินการ 

1. ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 92 25 8 59 
2. ดานการเกษตร เศรษฐกิจและการทองเที่ยว 9 1 - 8 
3. ดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 50 14 - 36 
4. ดานศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 8 1 - 7 
5. ดานการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 6 3 - 3 
6. ดานการบริการจัดการและการบริการ 21 2 - 19 

รวม 186 46 8 132 

 
  จํานวนโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แกไข ทุกฉบับ ของเทศบาลตําบลปว ประจําปงบประมาณ 2565 มีทั้งหมด 
186 โครงการ ไดดําเนินการแลวเสร็จในป 2565 จํานวน 46 โครงการ  โครงการที่อยูระหวางดําเนินการ 8 โครงการ โครงการที่ไมไดดําเนินการตามแผนพัฒนาฯ จํานวน    
132 โครงการ   
  ผลการดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แกไข ทุกฉบับ ของเทศบาลตําบลปว ประจําปงบประมาณ 2565 
  1. โครงการที่ไดดําเนินการ   จํานวน  46  โครงการ   คิดเปนรอยละ  24.73  
  2. โครงการที่อยูระหวางดําเนินการ  จํานวน  8  โครงการ  คิดเปนรอยละ  4.30  
  3. โครงการที่ไมไดดําเนินการ   จํานวน  132  โครงการ   คิดเปนรอยละ 70.97  
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 ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2565  
 

แผนการดําเนินงาน จํานวนโครงการบรรจุไว
ในแผนการดําเนินงาน 

ประจําป 2565 

โครงการท่ีได
ดําเนินการแลวเสร็จ 

โครงการท่ีอยู

ระหวาง

ดําเนินการ 

โครงการท่ีไมได
ดําเนินการ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2565 54 37 2 15 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 4 4 - - 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 4 4 - - 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2565 7 1 6 - 

รวม 69 46 8 15 

 
 ผลการดําเนินโครงการตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2565   
  1. โครงการที่ไดดําเนินการ   จํานวน  46  โครงการ   คิดเปนรอยละ  66.67 
  2. โครงการที่อยูระหวางดําเนินการ จํานวน  8        โครงการ คิดเปนรอยละ 11.59    
  2. โครงการที่ไมไดดําเนินการ   จํานวน  15 โครงการ   คิดเปนรอยละ 21.74 
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    2.  คุณภาพ (Quality)  

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปว โดยจางเหมาเอกชน (นางสาวชุลีพร  จันตะวงค) ดําเนินการศึกษาตามสัญญาเลขที่ 31/2566 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาตามแผนพัฒนาทองถ่ินประจําป 2565 ของเทศบาลตําบลปว      
อําเภอปว จังหวัดนาน ดังน้ี 

  ดานความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลปว เฉลี่ยในภาพรวมมีความพอใจระดับมาก 78.74 % ระดับพอใจ 16.73 % และระดับไมพอใจ 4.58 %  
  ประเด็นท่ีประชาชนมีความพอใจมากสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ  
  อันดับที่ 1 คือ การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 20.50 % 
  อันดับที่ 2 คือ การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 18.50 % 
  อันดับที่ 3 คือ ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  17.50 % 

  ประเด็นท่ีประชาชนไมพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรกคือ 
  อันดับที่ 1 คือ ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.30 % 
  อันดับที่ 2 คือ ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 5.80 % 
  อันดับที่ 3 คือ การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 5.30  % 

 สรุปผลความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร 
 1. ความพึงพอใจในการดําเนินงาน ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ภาพรวมเฉลี่ย พอใจมาก 16.60 % พอใจ 77.70 % ไมพอใจ 5.77 % 
  ประเด็นท่ีประชาชนพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 
   อันดับที่ 1 การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 22.00 % 
   อันดับที่ 2 การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 21.30 % 
   อันดับที่ 3 การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 16.80 % 

  ประเด็นท่ีประชาชนไมพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรกคือ 
   อันดับที่ 1 ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 9.80 % 
   อันดับที่ 2 ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.50 % 
   อันดับที่ 3 การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 6.00 % 
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 2. ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการเกษตร เศรษฐกิจ และการทองเท่ียว ภาพรวมเฉลี่ย พอใจมาก 17.22 % พอใจ 77.26 % ไมพอใจ 5.57 % 
  ประเด็นท่ีประชาชนพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 
   อันดับที่ 1 การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 19.80 % 
   อันดับที่ 2 การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 19.50 % 
   อันดับที่ 3 การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 18.80 % 

  ประเด็นท่ีประชาชนไมพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรกคือ 
   อันดับที่ 1 ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 9.30 % 
   อันดับที่ 2 ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.20 % 
   อันดับที่ 3 การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 6.00 % 

 3. ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ภาพรวมเฉลี่ย พอใจมาก 14.93 % พอใจ 79.96 % ไมพอใจ 5.15 % 
  ประเด็นท่ีประชาชนพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 
   อันดับที่ 1 การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 19.50 % 
   อันดับที่ 2 การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 17.00 % 
   อันดับที่ 3 การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 15.50 %  

  ประเด็นท่ีประชาชนไมพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรกคือ 
   อันดับที่ 1 ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 9.00 % 
   อันดับที่ 2 ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.80 % 
   อันดับที่ 3 การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 5.00 %   

 4. ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น   
  ภาพรวมเฉลี่ย พอใจมาก 16.53 % พอใจ 78.27 % ไมพอใจ 5.23 %   
  ประเด็นท่ีประชาชนพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 
   อันดับที่ 1 การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 20.00 % 
   อันดับที่ 2 การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 19.80 % 
   อันดับที่ 3 ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 18.80 % 
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   ประเด็นท่ีประชาชนไมพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรกคือ 
   อันดับที่ 1 ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 9.50 % 
   อันดับที่ 2 ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 5.80 % 
   อันดับที่ 3 การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 5.30 % 

 5. ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภาพรวมเฉลี่ย พอใจมาก 17.21 %  พอใจ 77.96 % ไมพอใจ 4.86 %   
  ประเด็นท่ีประชาชนพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 
   อันดับที่ 1 การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 20.50 % 
   อันดับที่ 2 การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 19.00 % 
   อันดับที่ 3 การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 18.50 % 

  ประเด็นท่ีประชาชนไมพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรกคือ 
   อันดับที่ 1 ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.00 % 
   อันดับที่ 2 ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.20 % 
   อันดับที่ 3 การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 4.8          

 6. ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการบริหารจัดการและการบริการ ภาพรวมเฉลี่ย พอใจมาก 14.53 %  พอใจ 78.74 % ไมพอใจ 6.75 %   
  ประเด็นท่ีประชาชนพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 
   อันดับที่ 1 การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 17.50 % 
   อันดับที่ 2 การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 17.30 % 
   อันดับที่ 3 ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 15.50 % 

  ประเด็นท่ีประชาชนไมพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรกคือ 
   อันดับที่ 1 ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 11.50 % 
   อันดับที่ 2 มี 2 ประเด็น 
      - ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.50 % 
      - การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 7.50 % 
   อันดับที่ 3 มี 2 ประเด็น 
      - การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.00 % 
      - ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน 6.00 % 
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 7. โดยสรุประดับความพึงพอใจมาก ตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร 
   ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรเทศบาลตําบลปว มีความพึงพอใจ ดังน้ี 
   อันดับที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 22.00 % 
   อันดับที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 20.50 % 
   อันดับที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 4 ดานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 20.00 % 
    อันดับที่ 4 ยุทธศาสตรที ่2 ดานการเกษตร เศรษฐกิจ และการทองเที่ยว 19.80 % 
    อันดับที่ 5 ยุทธศาสตรที ่3 ดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 19.50 % 
    อันดับที่ 6 ยุทธศาสตรที ่6 ดานบริหารจัดการและการบริการ 17.50 % 

 8. โดยสรุประดับความพึงพอใจ ตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร  
   ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรเทศบาลตําบลปว มีความพึงพอใจ ดังน้ี 
   อันดับที่ 1 จํานวน 2 ยุทธศาสตร 
      - ยุทธศาสตรที่ 4 ดานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 81.80 % 
      - ยุทธศาสตรที่ 6 ดานบริหารจัดการและการบริการ 81.80 % 
   อันดับที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 81.50 % 
   อันดับที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 80.80 % 
    อันดับที่ 4 ยุทธศาสตรที ่2 ดานการเกษตร เศรษฐกิจ และการทองเที่ยว 80.50 % 
    อันดับที่ 5 ยุทธศาสตรที ่5 ดานการบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 80.30 % 

 9. โดยสรุประดับความไมพึงพอใจ ตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร  
   ระดับความไมพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรเทศบาลตําบลปว มีความไมพึงพอใจ ดังน้ี 
   อันดับที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานบริหารจัดการและการบริการ 11.50 % 
   อันดับที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 9.80 % 
   อันดับที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 4 ดานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 9.50 % 
    อันดับที่ 4 ยุทธศาสตรที ่2 ดานการเกษตร เศรษฐกิจ และการทองเที่ยว 9.30 % 
    อันดับที่ 5 ยุทธศาสตรที ่3 ดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 9.00 % 
    อันดับที่ 6 ยุทธศาสตรที ่5 ดานการบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 8.00 % 
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ขอเสนอแนะของผูศึกษา 

  เน่ืองจากแบบฟอรมแบบสอบถามของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินมิไดระบุใหเก็บขอมูลขอเสนอแนะจากประชาชน แตผูวิจัยไดศึกษาผลการประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชนแลวพบวา มีประเด็นที่ประชาชนยังไมมีความพึงพอใจในการดําเนินการพัฒนาของเทศบาลตําบลปวอยูบางแตระดับต่ํา ถึงแมจะเปนสวนนอย        
แตเทศบาลฯ ก็ควรตองใหความสําคัญและดําเนินการพัฒนาใหตอบสนองความตองการประชาชนที่ยังไมมีความพึงพอใจ เพื่อยกระดับการบริการประชาชนใหทั่วถึงมากข้ึน      
เชน ประเด็นดังน้ี 

1. ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
   ประเด็นที่ประชาชนไมพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรกคือ 
   อันดับที่ 1 ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 9.80 % 
   อันดับที่ 2 ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.50 % 
   อันดับที่ 3 การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 6.00 % 
   2 ดานการเกษตร เศรษฐกิจ และการทองเท่ียว  
   ประเด็นที่ประชาชนไมพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรกคือ 
   อันดับที่ 1 ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 9.30 % 
   อันดับที่ 2 ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.20 % 
   อันดับที่ 3 การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 6.00 % 
   3 ดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย   
   ประเด็นที่ประชาชนไมพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรกคือ 
   อันดับที่ 1 ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 9.00 % 
   อันดับที่ 2 ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.80 % 

อันดับที่ 3 การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 5.00 % 
   4 ดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
   ประเด็นที่ประชาชนไมพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรกคือ 
   อันดับที่ 1 ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 9.50 % 
   อันดับที่ 2 ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 5.80 % 
   อันดับที่ 3 การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 5.30 % 
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  5 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
   ประเด็นที่ประชาชนไมพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรกคือ 
   อันดับที่ 1 ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.00 % 
   อันดับที่ 2 ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.20 % 
   อันดับที่ 3 การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 4.80 % 
  6. ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการบริหารจัดการและการบริการ  
   ประเด็นที่ประชาชนไมพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรกคือ 
   อันดับที่ 1 ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 11.50 % 
   อันดับที่ 2 มี 2 ประเด็น 
      - ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.50 % 
      - การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 7.50 % 
   อันดับที่ 3 มี 2 ประเด็น 
      - การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.00 % 
      - ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน 6.00 % 
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สวนท่ี 4 
สรุปผล ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

 
1. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม          

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม/เปลี่ยนแปลง/แกไข ของเทศบาลตําบลปว ประจําปงบประมาณ 2565  มจีํานวน 186 โครงการ งบประมาณ 
477,684,600 บาท  โดยแยกเปน 2 สวน  ดังน้ี 

1. โครงการทีเ่ทศบาลดาํเนินการเอง (ตามแบบ ผ.02) จํานวน  181  โครงการ งบประมาณ 461,246,600 บาท  
2. โครงการซ่ึงเกินศักยภาพของเทศบาลตําบลปว (ตามแบบ ผ.02/1)  จํานวน  5  โครงการ  งบประมาณ 16,438,000 บาท   
จากการที่คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินเทศบาลตําบลปว  ไดดําเนินการตามผลการดาํเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) เฉพาะในป 2565 สรุปผลการดาํเนินงาน เปรียบเทียบกับแผนฯในป ดังกลาว ดังน้ี 
 

1. ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 และโอนงบประมาณเพ่ิมเติม  (ขอมูล ณ วันที่ 9 ธ.ค. 2565) 

1.1 โครงการที่ตั้งไวในเทศบัญญัติงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2565  เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ.2565  (30 กนัยายน 2565)   

จํานวนโครงการ   69    โครงการ   

         วงเงินงบประมาณ  35,042,100  บาท    

 1.2 โครงการแลวเสร็จ   

  จํานวนโครงการ  46    โครงการ   

  วงเงินงบประมาณ 28,896,354 บาท      

1.3 โครงการที่อยูระหวางดําเนินการ  

   จํานวนโครงการ  8   โครงการ    

   วงเงินงบประมาณ 9,061,700  บาท   

  1.4 โครงการที่ไมไดดําเนินการ  

   จํานวนโครงการ  15   โครงการ    

   วงเงินงบประมาณ 334,000  บาท   
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1.5 โครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินนอกงบประมาณ)   

   จํานวนโครงการ  4   โครงการ 

   วงเงินงบประมาณ 14,194,000  บาท 
 

จึงสรุปผลการดําเนินงานในเชิงปริมาณ ไดวาในปงบประมาณ พ.ศ.2565 เทศบาลตําบลปว ไดดําเนินการตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2563-2565) 

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แกไข ทุกฉบับ ของเทศบาลตําบลปว ซ่ึงระบุไวใหดําเนินการในปงบประมาณ 2565  ไวทั้งหมดจํานวน 186 โครงการ ดําเนินการไดแลวเสร็จ             

46 โครงการ คิดเปนรอยละ 24.73 วงเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ประจําป 2565 จํานวน 477,684,600 บาท งบประมาณที่ดําเนินการ

จํานวน 28,896,354 บาท คิดเปนรอยละ 6.05 

ขอสังเกต  จะเห็นไดวาโครงการที่ไมไดดําเนินการ เน่ืองจากโครงการบางสวนดําเนินการโดยใชงบประมาณของป 2564 และไมไดดําเนินการเพราะสถานการณการ

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2017) รวมทั้งหมดจํานวน 15 โครงการ วงเงินเพียง  334,000 บาท และอยูระหวางดําเนินการ จํานวน 8  โครงการ งบประมาณ 

9,061,700 บาท 

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

1. ป 2565 สถานการณการทําแผนไมเหมาะสมกับงบประมาณ เน่ืองจากมีแผนมากเกินไปแตมีงบประมาณไมเพียงพอทําใหบางโครงการไมไดดําเนินการตามแผน 
ที่ตั้งไว ควรเรียงลําดับความสําคัญของโครงการและลดจํานวนโครงการที่บรรจุในแผนฯ ลงใหเหมาะสมกับศักยภาพงบประมาณของเทศบาลที่สามารถดําเนินการได 

2. ควรลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลโครงการ 
3. ควรจัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป 2565 ปละ 2 ครั้ง  
 

 

 

 

 

 



 
 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

       คาํสั่งเทศบาลตําบลปว 
    ที่  259 / 2562 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลปว 
................................................. 

   เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548  และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561  ขอ 28  จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลปว  ประกอบดวย 
  1. นายพจน        ภูนอม    สมาชิกสภาเทศบาล    กรรมการ 
  2. นายเทิน    ออนนอม  สมาชิกสภาเทศบาล    กรรมการ 
  3. นางวันเพ็ญ     พลจร    สมาชิกสภาเทศบาล    กรรมการ 

4. นายยงค  หาญยุทธ ผูแทนประชาคมเมือง    กรรมการ 
5. นายวทิยา  ทนุ  ผูแทนประชาคมเมือง    กรรมการ 

  6. พัฒนาการอําเภอปว         กรรมการ 
  7. เกษตรอาํเภอปว         กรรมการ 
  8. ผูอํานวยการกองชาง                   กรรมการ 

9. ผูอํานวยการกองวชิาการและแผนงาน      กรรมการ 
  10. นายประดิษฐ วรรณภพ ผูทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
  11. นายปญญา  พรมรกัษ ผูทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 

   โดยใหคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล มีอํานาจหนาที่ ดังน้ี 
  (1)  กําหนดแนวทาง วธิกีารในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (2)  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
นายกเทศมนตร ีเพื่อใหนายกเทศมนตรีเสนอตอสภาเทศบาล  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล พรอมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน นับตั้งแตวัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยป
ละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
   (4)  แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

  ทั้งน้ี  ตั้งตั้งบัดน้ีเปนตนไป 
 
    สั่ง    ณ  วันที ่ 1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2562 
       
      
 

(นายพลายชุมพล   อยูเอนก) 
นายกเทศมนตรีตาํบลปว 

 



 

 

 

 

คําสั่งเทศบาลตําบลปว 
ที่ 279 / 2562 

เรื่อง   แตงตั้งประธานคณะกรรมการและเลขานุการ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลปว 

……………………………………………. 

  ตามที่ไดมีคําสั่งเทศบาลตําบลปว  ที่ 259/2562  ลงวันที่ 1  เดือนตุลาคม พ.ศ.2562  
แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลปวไปแลว  น้ัน 

  เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  ขอ 28  และมติการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลปว เมื่อวันที่ 10 เดือนตุลาคม  พ.ศ.2562 จึงไดแตงตั้งประธานคณะกรรมการและเลขานุการ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลปว  ดังน้ี 

1. นายยงค     หาญยุทธ   ประธานคณะกรรมการ 

2. ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน  เลขานุการ 

ทั้งน้ี  ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป 

  สั่ง  ณ  วันที ่ 10  เดือนตุลาคม   พ.ศ.2562 
 
 
 
 
     (นายพลายชุมพล   อยูเอนก) 
       นายกเทศมนตรีตาํบลปว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
เทศบาลตําบลปว 

อําเภอปว       จังหวัดนาน 

  
 คําช้ีแจง  :   แบบที ่ 3/2   เปนแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
ภาพรวม  โดยอยางนอยปละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
 

สวนท่ี  1   ขอมูลท่ัวไป 
1.  เพศ  (1)  ชาย   (2)  หญิง 
2.  อาย ุ (1)  ต่ํากวา  20  ป  (2)  20 – 30  ป   (3)  31 -  40  ป 
  (4)  41 – 50  ป  (5)  51 – 60  ป   (6)  มากวา  60  ป 
3.  การศกึษา (1)  ประถมศึกษา (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา (3)  อนุปริญญาหรือเทียบเทา 
  (4)  ปริญญาตร ี  (5)  สูงกวาปริญญาตร ี  (6)  อืน่ ๆ  
4.  อาชีพหลัก (1)  รบัราชการ  (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกจิ  (3)  คาขาย  ธรุกิจสวนตัว 
  (4)  รับจาง  (5)  นักเรียนนักศึกษา  (6)  เกษตรกร 
  (7)  อืน่ ๆ (ระบุ).......................................................................... 
 
สวนท่ี  2   ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
5.  ทานมีความพึงพอใจตอผลการดาํเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวมมากนอยเพียงใด 
     โดยใหทําเครื่องหมาย   ลงในชองวางท่ีทานพึงพอใจ 

ท่ี ความพึงพอใจ 
พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1 การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม           

2 การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม           

3 การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กจิกรรม           

4 การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กจิกรรมตอสาธารณะ           

5 ความโปรงใสในการดาํเนินโครงการ / กิจกรรม           

6 การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กาํหนด           

7 ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน           

8 การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน           

9 ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม           

รวม           

 
 

แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม ประจําป 2565 



เทศบาลตําบลปว 
อําเภอปว        จังหวัดนาน 

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
    ใหทําเครือ่งหมาย   ลงในชองวางที่ทานพงึพอใจ 

ท่ี ความพึงพอใจ 
พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1 การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม           

2 การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม           

3 การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กจิกรรม           

4 การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กจิกรรมตอสาธารณะ           

5 ความโปรงใสในการดาํเนินโครงการ / กิจกรรม           

6 การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กาํหนด           

7 ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน           

8 การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน           

9 ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม           

รวม           

 
2. ยุทธศาสตรดานการเกษตร เศรษฐกิจและการทองเท่ียว 

ท่ี ความพึงพอใจ 
พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1 การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม           

2 การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม           

3 การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กจิกรรม           

4 การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กจิกรรมตอสาธารณะ           

5 ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม           

6 การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กาํหนด           

7 ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน           

8 การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน           

9 ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม           

รวม           

 

แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในแตละยุทธศาสตร  ประจําป 2565 



 
 
 

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย    

ท่ี ความพึงพอใจ 
พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1 การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม           

2 การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม           

3 การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กจิกรรม           

4 การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กจิกรรมตอสาธารณะ           

5 ความโปรงใสในการดาํเนินโครงการ / กิจกรรม           

6 การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กาํหนด           

7 ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน           

8 การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน           

9 ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม           

รวม           

 
 

4. ยุทธศาสตรดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 

ท่ี ความพึงพอใจ 
พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1 การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม           

2 การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม           

3 การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กจิกรรม           

4 การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กจิกรรมตอสาธารณะ           

5 ความโปรงใสในการดาํเนินโครงการ / กิจกรรม           

6 การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กาํหนด           

7 ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน           

8 การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน           

9 ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม           

รวม           

 
 
 

 
 



 
 
 

5. ยุทธศาสตรดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม     

ท่ี ความพึงพอใจ 
พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1 การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม           

2 การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม           

3 การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม           

4 การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กจิกรรมตอสาธารณะ           

5 ความโปรงใสในการดาํเนินโครงการ / กิจกรรม           

6 การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กาํหนด           

7 ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน           

8 การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน           

9 ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม           

รวม           

 
 

6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและการบริการ 

ท่ี ความพึงพอใจ 
พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1 การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม           

2 การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม           

3 การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กจิกรรม           

4 การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กจิกรรมตอสาธารณะ           

5 ความโปรงใสในการดาํเนินโครงการ / กิจกรรม           

6 การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กาํหนด           

7 ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน           

8 การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน           

9 ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม           

รวม           
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