
ท่ี แผนงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ บริหารงานท่ัวไป 14 893,100        4 503,500      1 464,100        1 464,000        4 503,500     24 2,828,200       

๒ การรักษาความสงบภายใน 6 1,044,500     7 1,234,700   4 1,190,000     7 1,785,000     6 2,090,000  30 7,344,200       

๓ การศึกษา 8 171,100        1 140,000      1 17,000          -     -                -     -             10 328,100         

๔ สาธารณสุข 8 1,078,500     -       -              5 99,500          -     -                6 99,500       19 1,277,500       

๕ สังคมสงเคราะห์   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

๖ เคหะและชุมชน 13 20,502,500   5 5,993,300   6 18,228,100   3 17,900,000   6 6,284,200  33 68,908,100     

๗ การศาสนา วัฒนธรรม 13 30,400          1 44,400        -     -                -     -                -     -             14 74,800            

และนันทนาการ

๘ อุตสาหกรรมและการโยธา 4 7,355,000     2 3,325,000   4 7,355,000     2 4,030,000     -     -             12 22,065,000     

๙ การพาณิชย์ 3 74,600          2 104,500      4 1,068,400     2 1,245,000     -     -             11 2,492,500       

69 31,149,700  22 11,345,400 25 28,422,100  15 25,424,000  22 8,977,200  153 105,318,400  

รวม ๕ ปี

                                          บัญชีสรุปครุภัณฑ์

                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

                                        เทศบาลต าบลท่ายาง

รวมท้ังส้ิน

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๗๐๒๕๖๙

แบบ ผ. ๐๓



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล  - ๒๒,๐๐๐  -  - ๒๒,๐๐๐ ส านักปลัด

แบบท่ี ๑ จ านวน ๑ เคร่ือง เทศบาล

๒ บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จ านวน ๑ เคร่ือง  - ๒,๕๐๐  -  - ๒,๕๐๐ ส านักปลัด

เทศบาล

๓ บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือสี LED สี  - ๑๕,๐๐๐  -  - ๑๕,๐๐๐ ส านักปลัด

 จ านวน ๑ เคร่ือง เทศบาล

๔ บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบกล้องวงจรปิดภายนอกอาคารส านักงาน ๒๐๐,๐๐๐  -  -  -  - ส านักปลัด

จ านวน ๑๒ ตัว เทศบาล

๕ บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All in One  ส าหรับประมวลผล ๒๓,๐๐๐  -  -  - - กองคลัง

จ านวน ๑ เคร่ือง

๖ บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA จ านวน ๑ เคร่ือง ๕,๘๐๐  -  -  - - กองคลัง

๗ บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๒ ๓๐,๐๐๐  -  -  - - กองคลัง

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ น้ิว)

จ านวน ๑ เคร่ือง

๘ บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ ๔,๓๐๐  -  -  - - กองคลัง

 (Ink Tank Printer) จ านวน ๑ เคร่ือง

                                                                                                                             รายละเอียดครุภัณฑ์

                                                                                                              แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

                                                                                                                          เทศบาลต าบลท่ายาง

งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๓



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๙ บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๑ ๒๒,๐๐๐  -  -  - - กองคลัง

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ น้ิว)

จ านวน ๑ เคร่ือง

๑๐ บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน ๓๔,๐๐๐ -  -  - - กองยุทธศาสตร์

จ านวน ๒ เคร่ือง และงบประมาณ

๑๑ บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA  จ านวน ๒ เคร่ือง ๒,๕๐๐ -  -  - - กองยุทธศาสตร์

และงบประมาณ

๑๒ บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง ๗,๕๐๐ -  -  - - กองยุทธศาสตร์

ถุงหมึกพิมพ์  จ านวน ๑ เคร่ือง และงบประมาณ

๑๓ บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองขยายเสียงขนาดไม่ต่ ากว่า ๑๐๐๐ วัตต์ ๑๐๐,๐๐๐  -  -  -  - กองยุทธศาสตร์

จ านวน ๔ ตัว และงบประมาณ

๑๔ บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองรับวิทยุกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ ๔๖๔,๐๐๐ ๔๖๔,๐๐๐ ๔๖๔,๐๐๐ ๔๖๔,๐๐๐ ๔๖๔,๐๐๐ กองยุทธศาสตร์

ชนิดไร้สาย พร้อมอุปกรณ์  จ านวน ๘ ชุด และงบประมาณ

๘๙๓,๑๐๐ ๕๐๓,๕๐๐ ๔๖๔,๐๐๐ ๔๖๔,๐๐๐ ๕๐๓,๕๐๐

๑๔ ๔ ๑ ๑ ๔

งบประมาณ

รวมงบประมาณ 

รวมรายการ

แบบ ผ. ๐๓



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดต้ัง ๕๐๐,๐๐๐  -  -  -  - ส านัก

บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา หมู่ท่ี ๑ ปลัดเทศบาล

ต าบลท่ายาง จ านวน ๘ ตัว

๒ การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดต้ัง ๕๐๐,๐๐๐  -  -  -  - ส านัก

บริเวณแยกหน้าเป้อมต ารวจหนองบ้วย  หมู่ที ๗ ปลัดเทศบาล

ต าบลท่ายาง จ านวน ๘ ตัว

๓ การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดต้ัง  - ๑,๑๐๐,๐๐๐  -  -  - ส านัก

บริเวณถนนแยกทางลอดบ้านหนองแฟบ  หมู่ท่ี ๑ ปลัดเทศบาล

และหมู่ท่ี ๕ ต าบลท่ายาง จ านวน ๑๖ ตัว

๔ การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดต้ัง  -  - ๑,๑๐๐,๐๐๐  -  - ส านัก

บริเวณชุมชนเข่ือนเพชร หมู่ท่ี ๖ จ านวน ๑๖ ตัว ปลัดเทศบาล

๕ การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดต้ัง  -  -  - ๑,๒๐๐,๐๐๐  - ส านัก

บริเวณชุมชนบ้านเขากระจิว หมู่ท่ี ๖ ต าบลท่ายาง ปลัดเทศบาล

จ านวน ๑๖ ตัว

๖ การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดต้ัง  -  -  - ๕๐๐,๐๐๐  - ส านัก

บริเวณชุมชนบ้านท่าคอยเหนือ หมู่ท่ี ๓ ต าบลท่าคอย ปลัดเทศบาล

จ านวน ๘ ตัว

งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๓



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๗ การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดต้ัง  -  -  -  - ๕๐๐,๐๐๐ ส านัก

บริเวณป้อมยามต ารวจริมคลองชลประทาน สาย ๑ ปลัดเทศบาล

หมู่ท่ี ๘ และหมู่ท่ี ๑๐ ต าบลท่ายาง จ านวน ๘ ตัว

๘ การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดต้ัง  -  -  -  - ๕๐๐,๐๐๐ ส านัก

บริเวณป้อมยามต ารวจริมคลองชลประทาน สาย ๒ ปลัดเทศบาล

หมู่ท่ี ๗ และหมู่ท่ี ๘ ต าบลท่ายาง จ านวน ๗ ตัว

๙ การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดต้ัง  -  -  -  - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ส านัก

บริเวณชุมชนบ้านหนองแจง หมู่ท่ี ๙ ต าบลท่ายาง ปลัดเทศบาล

จ านวน ๑๖ ตัว

๑๐ การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะ จ านวน ๑ เคร่ือง ๒๒,๐๐๐  -  -  -  - ส านัก

ปลัดเทศบาล

๑๑ การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟ  ขนาด ๘๐๐ VA จ านวน ๑ เคร่ือง ๒,๕๐๐  -  -  -  - ส านัก

ปลัดเทศบาล

๑๒ การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๒๐ ซ๊ซ๊ จ านวน ๑ คัน  - ๕๔,๗๐๐  -  -  - ส านัก

และขนส่ง ปลัดเทศบาล

๑๓ การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ พ่วงข้างรถจักรยานยนต์ แบบล้อใหญ่ จ านวน ๑ ชุด  - ๑๕,๐๐๐  -  -  - ส านัก

และขนส่ง ปลัดเทศบาล

๑๔ การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ หัวฉีดดับเพลิง แบบไร้แรงสะท้อน จ านวน ๔ อัน ๖๐,๐๐๐  - ๖๐,๐๐๐  - ๖๐,๐๐๐ ส านัก

เคร่ืองดับเพลิง ปลัดเทศบาล

งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๓



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๕ การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ หัวฉีดดับเพลิง แบบด้ามปืนยาว ขนาด ๒๔ น้ิว  - ๒๐,๐๐๐  - ๒๐,๐๐๐  - ส านัก

เคร่ืองดับเพลิง จ านวน ๔ อัน ปลัดเทศบาล

๑๖ การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เล่ือยยนต์การเกษตร ขนาด ๐.๘ แรงม้า  - ๑๕,๐๐๐  - ๑๕,๐๐๐  - ส านัก

จ านวน ๑ เคร่ือง ปลัดเทศบาล

๑๗ การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ า แบบท่อนาค ขนาด ๘ น้ิว พร้อมเคร่ืองยนต์  - ๑๕,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐  - ส านัก

เบนซิน จ านวน ๒ ชุด ปลัดเทศบาล

๑๘ การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ าเบนซิน ขนาด ๓ น้ิว พร้อมแท่นลากจูง  -  - ๑๕,๐๐๐  - ๑๕,๐๐๐ ส านัก

ขนาด ๓ น้ิว จ านวน ๒ ชุด ปลัดเทศบาล

๑๙ การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ าไฟฟ้า ขนาด ๓ น้ิว พร้อมแท่นลากจูง  - ๑๕,๐๐๐  - ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ส านัก

จ านวน ๒ ชุด ปลัดเทศบาล

๒๐ การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ าไดโว่ แบบดูดโคลนได้ ขนาด ๓ น้ิว ๒๐,๐๐๐  -  - ๒๐,๐๐๐ - ส านัก

จ านวน ๒ ตัว ปลัดเทศบาล

๒๑ การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา โทรทัศน์ แอล อี ดี ( LED ) แบบ Smart TV  -  - ๑๕,๐๐๐  - - ส านัก

และเผยแพร่ ขนาด ๕๐ น้ิว จ านวน ๑ เคร่ือง  ปลัดเทศบาล

๑,๐๔๔,๕๐๐ ๑,๒๓๔,๗๐๐ ๑,๑๙๐,๐๐๐ ๑,๗๘๕,๐๐๐ ๒,๐๙๐,๐๐๐

๖ ๗ ๔ ๗ ๖

งบประมาณ

รวมงบประมาณ 

รวมรายการ

แบบ ผ. ๐๓



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน ๑๗,๐๐๐  - ๑๗,๐๐๐  -  - กองการศึกษา

(จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ น้ิว)  จ านวน ๒ เคร่ือง

๒ การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จ านวน ๑ ตู้ ๕,๙๐๐  -  -  -  - กองการศึกษา

๓ การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด ๓ ฟุต จ านวน ๗ ตัว ๒๔,๕๐๐  -  -  -  - กองการศึกษา

๔ การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีท างาน เป็นเก้าอ้ีขาเหล็ก มีท้าวแขน ๑๔,๐๐๐ -  -  - - กองการศึกษา

จ านวน ๗ ตัว

๕ การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านกักงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์ แบบกระจกเหล่ียมมีขาต้ัง ๙๑,๐๐๐ -  -  - - กองการศึกษา

พร้อมหลังคา  ขนาด ๘๐ * ๑๒๐ เซนติเมตร 

จ านวน ๗ ชุด

๖ การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เคร่ืองเล่นสนามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมหัศจรรย์  - ๑๔๐,๐๐๐  -  - - กองการศึกษา

จ านวน ๗ ชุด

๗ การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานชนิดเหล็ก จ านวน ๒ ตัว ๑๓,๐๐๐ -  -  - - กองการศึกษา

๘ การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีท างาน แบบขาเหล็ก มีท้าวแขนสามารถปรับ ๓,๒๐๐  -  - -  - กองการศึกษา

ระดับได้ จ านวน ๑ ตัว

๙ การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีท างาน แบบขาเหล็ก มีท้าวแขนสามารถปรับ ๒,๕๐๐  -  - -  - กองการศึกษา

ระดับได้ จ านวน ๑ ตัว

๑๗๑,๑๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐ ๐ ๐

๘ ๑ ๑ ๐ ๐

งบประมาณ

รวมงบประมาณ 

รวมรายการ

แบบ ผ. ๐๓



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ี จ านวน ๒  ตัว ๓,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ กองสธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

๒ สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน  จ านวน ๑ ตู้ ๕,๕๐๐ - ๕,๕๐๐ - ๕,๕๐๐ กองสธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

๓ สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  ส าหรับงานประมวลผล  ๒๒,๐๐๐ - - - - กองสธารณสุข

จ านวน ๑ เคร่ือง และส่ิงแวดล้อม

๔ สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะ จ านวน ๑ เคร่ือง ๒๒,๐๐๐  - ๒๒,๐๐๐  - ๒๒,๐๐๐ กองสธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

๕ สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์  จ านวน ๑ เคร่ือง ๗,๕๐๐  - ๗,๕๐๐  - ๗,๕๐๐ กองสธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

๖ สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟ   จ านวน ๑ เคร่ือง ๒,๕๐๐  - ๒,๕๐๐  - ๒,๕๐๐ กองสธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

๗ สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน ชนิดสะพายไหล่ ๕๙,๐๐๐  - ๕๙,๐๐๐  - ๕๙,๐๐๐ กองสธารณสุข

จ านวน  ๑ ตัว และส่ิงแวดล้อม

๘ สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคล่ือน 2 ล้อ ๙๕๗,๐๐๐  -  -  -  - กองสธารณสุข

และขนส่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า ๒,๐๐๐ ซีซี จ านวน ๑ คัน และส่ิงแวดล้อม

๑,๐๗๘,๕๐๐ ๐ ๙๙,๕๐๐ ๐ ๙๙,๕๐๐

๘ ๐ ๕ ๐ ๖

งบประมาณ

รวมงบประมาณ 

รวมรายการ

แบบ ผ. ๐๓



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ เคหะและชุมชน ครุภัณพ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ าแบบมอเตอร์หอยโข่ง  ชนิดมอเตอร์ 17,800  -  -  -  - กองช่าง

ไฟฟ้าสูบน้ าได้  ๑,๑๓๐  ลิตรต่อนาที  จ านวน ๑ ตัว

๒ เคหะและชุมชน ครุภัณพ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้ออ่อน  จ านวน  ๔ ตัว 43,600  -  -  -  - กองช่าง

งานครัว

๓ เคหะและชุมชน ครุภัณพ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ  แบบแยกส่วน ชนิดแบบแขวน 55,600  -  -  -  - กองช่าง

ขนาดไม่ต่ ากว่า  18,000  บีทียู จ านวน ๒ เคร่ือง

๔ เคหะและชุมชน ครุภัณพ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ  แบบแยกส่วนชนิดแบบแขวน ๓๒,๔๐๐  -  -  -  - กองช่าง

ขนาดไม่ต่ ากว่า 24,000  บีทียู  จ านวน 2 เคร่ือง

๕ เคหะและชุมชน ครุภัณพ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน  าแบบมอเตอร์หอยโข่งชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า  ๑๘,๖๐๐ 18,600 18,600  -  - กองช่าง

สูบน  าได้ 450 ลิตรต่อนาที  จ านวน 2 เคร่ือง

๖ เคหะและชุมชน ครุภัณพ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถดูดส่ิงโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน  า ๑๒,๐๐๐,๐๐๐  - 12,000,000 12,000,000  - กองช่าง

และขนส่ง เคร่ืองยนต์ดีเซล  ไม่น้อยกว่า  6  สูบ  4  จังหวะ   

มีก าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า  240  แรงม้า  

น  าหนักรถรวมน  าหนักบรรทุก  (G.V.W)  ไม่น้อยกว่า  

15,000  กิโลกรัม  ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั ง

ชุดดูดส่ิงโสโครกและ  ถังบรรจุส่ิงโสโครกมี

ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า  5  ลูกบาศก์เมตร  

ผลิตและประกอบจากโรงงานท่ีได้รับมาตรฐาน  iso 

งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๓



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๗ เคหะและชุมชน ครุภัณพ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอก ๒,๑๒๕,๐๐๐  -  -  -  - กองช่าง

และขนส่ง สูบ ไม่ต่ ากว่า ๖,๐๐ ซีซี หรืออ าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไม่ต่ ากว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย

จ านวน ๑ คัน

๘ เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน ๒  ตัว ๙,๕๐๐ - ๙,๕๐๐ - ๙,๕๐๐ กองสธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

๙ เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จ านวน ๑ คัน - 54,700 - - 54,700 กองสธารณสุข

และขนส่ง และส่ิงแวดล้อม

๑๐ เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือพ่วงข้างรถจักรยานยนต์ จ านวน  ๑ ชุด  - 20,000  -  - 20,000 กองสธารณสุข

และขนส่ง และส่ิงแวดล้อม

๑๑ เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบถังคอนเทนเนอร์         3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 กองสธารณสุข

และขนส่ง ตัวรถชนิด ๖ ล้อ เคร่ืองยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ และส่ิงแวดล้อม

มีก าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔ แรงม้า  

สามารถบรรทุกถังคอนเทนเนอร์ท่ีมีปริมาตรความจุ

ไม่น้อยกว่า ๘ ลูกบาศก์เมตร จ านวน ๑ คัน

(ราคาท้องตลาด)

๑๒ เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือรถขยะอัดท้าย ขนาด  ๑๐  ลูกบาศก์เมตร 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 กองสธารณสุข

และขนส่ง จ านวน  ๑  คัน และส่ิงแวดล้อม

๑๓ เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน ถังคอนเทนเนอร์ส าหรับรองรับขยะ ขนาดความจุ 300,000 - 300,000 - 300,000 กองสธารณสุข

งานครัว ๘ ลูกบาศก์เมตร  จ านวน ๒ ถัง และส่ิงแวดล้อม

งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๓



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ การศาสนา  วัฒนธรรม ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน ๑๗,๐๐๐  -  -  -  - กองการศึกษา

และนันทนาการ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ น้ิว)  จ านวน ๑ เคร่ือง 

๒ การศาสนา  วัฒนธรรม ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก ๗,๕๐๐  -  -  -  - กองการศึกษา

และนันทนาการ พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 

จ านวน ๑ เคร่ือง

๓ การศาสนา  วัฒนธรรม ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จ านวน ๑ ตู้ ๕,๙๐๐  -  -  -  - กองการศึกษา

และนันทนาการ

๔ การศาสนา  วัฒนธรรม ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี จ านวน ๑ คัน  - ๔๔,๔๐๐  -  -  - กองการศึกษา

และนันทนาการ และขนส่ง

๓๐,๔๐๐ ๔๔,๔๐๐ ๐ ๐ ๐

๑๓ ๑ ๐ ๐ ๐

รวมงบประมาณ 

รวมรายการ

งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๓



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานประมวลผล  ๓๐,๐๐๐  - ๓๐,๐๐๐ 30,000  - กองช่าง

แบบท่ี ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ น้ิว) 

จ านวน ๑ เคร่ือง

๒ อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถขุดตีนตะขาบ  ขนาด ๑๒๐ แรงม้าจ านวน ๑ คัน ๔,๐๐๐,๐๐๐  - ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐  - กองช่าง

และขนส่ง

๓ อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด ๖  ตัน ๖  ล้อ  2,125,000 2,125,000 2,125,000  -  - กองช่าง

และขนส่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  ๖,๐๐๐  ซีซี  

หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า  ๑๗๐  กิโลวัตต์ 

 แบบกระบะเทท้าย จ านวน ๑ คัน

๔ อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด ๑  ตัน ๔ สูบ  ๔  จังหวะ  ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐  -  - กองช่าง

และขนส่ง มีแรงงม้าไม่น้อยกว่า  ๑๒๐  แรงม้า  ตัวกระบะบรรทุก  

จ านวน  ๑   คัน

๗,๓๕๕,๐๐๐ ๓,๓๒๕,๐๐๐ ๗,๓๕๕,๐๐๐ ๔,๐๓๐,๐๐๐ ๐

๔ ๒ ๔ ๒ ๐

งบประมาณ

รวมงบประมาณ 

รวมรายการ

แบบ ผ. ๐๓



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ การพาณิชย์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคล่ือน ๒ ล้อ  -  - ๘๕๔,๐๐๐  -  - กองการประปา

และขนส่ง แบบดับเบ้ิลแคบ จ านวน ๑ คัน

๒ การพาณิชย์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๒๐ ซีซี จ านวน ๒ คัน  -  - ๑๐๙,๔๐๐  -  - กองการประปา

และขนส่ง

๓ การพาณิชย์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ชนิดสะพาย ขนาดเคร่ืองยนต์  - ๙,๕๐๐  -  -  - กองการประปา

งานครัว ไม่น้อยกว่า ๑.๔ แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า

๓๐ ซีซี พร้อมใบมีด จ านวน ๑ เคร่ือง

๔ การพาณิชย์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุด ขนาด ๓ ตัน พร้อมเทเลอร์ จ านวน ๑ คัน  -  -  - ๑,๒๓๐,๐๐๐  - กองการประปา

๕ การพาณิชย์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง ขนาดมอเตอร์ไม่ต่ ากว่า  -  -

๑๐ แรงม้า สามารถสูบน้ าได้ไม่น้อยกว่า ๒๕ ลบ.ม./ซม. ๑๐๐,๐๐๐  -  - กองการประปา

ส่งน้ าได้สูงไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร พร้อมตู้ควบคุม

จ านวน ๑ เคร่ือง

๖ การพาณิชย์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองจ่ายสารเคมี ขนาดจ่ายสารได้ไม่น้อยวก่า ๗๐ ลิตร  - ๙๕,๐๐๐  -  -  - กองการประปา

การแพทย์ ต่อช่ัวโมง ๗ BAR มีขนาดมอเตอร์ไม่ต่ ากว่า ๐.๒๕ KW/

๓๘๐ V / ๓ เฟส พร้อมตู้ควบคุม จ านวน ๑ เคร่ือง

๗ การพาณิชย์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เคร่ืองกระแทกคอนกรีต ก าลังไม่น้อยกว่า ๑.๕๐๐ W. ๒๕,๕๐๐  -  -  -  - กองการประปา

หัวกระแทก ๓๐ มม. อัตรเจาะกระแทก ๑,๔๕๐ คร้ัง

ต่อนาที

งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๓



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๘ การพาณิชย์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกพ้ืน (แบบต้ังพ้ืนหรือ ๔๖,๑๐๐  -  -  -  - สถานธนานุบาล

แบบแขวน) ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จ านวน ๑ เคร่ือง

๙ การพาณิชย์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ท่ีวางหนังสือพิมพ์ จ านวน ๑ อัน ๓,๐๐๐  -  -  -  - สถานธนานุบาล

๑๐ การพาณิชย์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน ๕ ตัว  -  -  - ๑๕,๐๐๐  - สถานธนานุบาล

๑๑ การพาณิชย์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จ านวน ๒ เคร่ือง  -  - ๕,๐๐๐  -  - สถานธนานุบาล

๗๔,๖๐๐ ๑๐๔,๕๐๐ ๑,๐๖๘,๔๐๐ ๑,๒๔๕,๐๐๐ ๐

๓ ๒ ๔ ๒ ๐

งบประมาณ

รวมงบประมาณ 

รวมรายการ

แบบ ผ. ๐๓



                                                                                                                             รายละเอียดครุภัณฑ์

                                                                                                              แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

                                                                                                                          เทศบาลต าบลท่ายาง



                                                                                                
 
  

 
๔.๑  การตดิตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
        ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   พ.ศ. ๒๕๔๒  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  จะต้องด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล 
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้ องมีการ
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น  ตามกระบวนการพิจารณา
จากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด  ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจั งหวัด ร่วมกันจัดท า 
ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อให้การ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้
ต่อไป  และเพื่อให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด  และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจ าน าไปสู่การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นอย่าง
แท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น 
 

  ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อ
น าไปสู่การบูรณการร่วมกัน  ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ 
ปี ไทยแลนด์ ๔.๐ และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) จะต้องมีการติดตามและ
ประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้อง
ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบกวัน  นับแต่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗  ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๖๓  
เรื่อง  แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ลงวันที่ ๑๔ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

    

     ส่วนที่  ๔  การติดตามและประเมินผล 
 



                     
                    แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
                           พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพิ่มถึง  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

------------------------------------------------ 
 เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ด าเนินการให้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน  นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  มีรายละเอียด  ดังนี้ 

๑.  แนวทางการพิจารณาการตดิตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓. ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย ๖๐ 
    ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (๑๐) 
    ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
    ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
    ๓.๔ วิสัยทัศน ์ (๕) 
    ๓.๕ กลยุทธ ์ (๕) 
    ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ ์ (๕) 
    ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (๕) 
    ๓.๘ แผนงาน (๕) 
    ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
คะแนนรวม  ๑๐๐  คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ 

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่ควรน้อยกว่ารอ้ยละ  ๘๐  (๘๐ คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการตดิตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑.ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบดว้ยข้อมูลดงันี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมูบ่้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง 
เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เชน่ เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

 (๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศกึษาสาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(๒)  

 (๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ 
ไฟฟ้า การประปา โทรศพัท์ ฯลฯ 

(๒)  

 (๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/    
กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

 (๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถิ่น 
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาต ิฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเกบ็ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ 
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใชก้ระบวนการรว่มคิด ร่วมท า รว่ม 
ตัดสินใจ รว่มตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแกป้ัญหา ปรึกษา 
หารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  

  



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบดว้ยข้อมูล  ดังนี ้
(๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวดั ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาต ิ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ   
Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

 (๒) การวิเคราะห์การใชผ้ังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกดิขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

 (๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพตดิ เทคโนโลยี จารีต
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมปิัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(๓)  

 (๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลดา้นรายไดค้รัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชพี กลุ่มทางสังคม การพฒันาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกจิและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

 (๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติตา่งๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

 (๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพฒันาในอนาคตของท้องถ่ิน ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength 
(จุดแข็ง) W-Weakness(จุดอ่อน) O-Opportunity(โอกาส) และ 
T-Threat(อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร ์
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น 

ควรประกอบดว้ยขอ้มูล  ดังนี ้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์
ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นและเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

๖๐ 
(๑๐) 

 

๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตรจ์ังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

  



 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวดั สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิแผนการ 

บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

๓.๔ วิสัยทัศน ์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชดัเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(๕)  

๓.๕ กลยุทธ ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธกีาร ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้อง และสนับสนุน
ต่อกลยุทธท์ี่จะเกิดขึ้น มุง่หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 

(๕)  

๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร ์
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิน่เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยทุธศาสตร์ 

(๕)  

๓.๘ แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชดัเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการ 
พัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

๓.๙ ความเชื่อมโยงของ 
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมทีน่ าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 



 
๔.๒  การตดิตามและประเมินผลโครงการ 
      แนวทางการพิจารณาการตดิตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คะแนนรวม  ๑๐๐  คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ 
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่ควรน้อยกว่ารอ้ยละ  ๘๐  (๘๐ คะแนน) 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑. การสรุปสถานการณก์ารพัฒนา ๑๐ 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ 
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย ๖๐ 
    ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
    ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
    ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
    ๕.๔ โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าต ิ๒๐ ปี (๕) 
    ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
         สังคมแห่งชาต ิ

(๕) 

    ๕.๖ โครงการมคีวามสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ (๕) 
    ๕.๗ โครงการสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์จังหวดั (๕) 
    ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสรา้งไห้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง  
         ยั่งยืน ภายใต้หลกัประชารัฐ 

(๕) 

    ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
    ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลกัวิธีการงบประมาณ (๕) 
    ๕.๑๑ มีการก าหนดตวัชี้วัด (KPI) และสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (๕) 
    ๕.๑๒ ผลที่คาดวา่จะได้รับ สอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 



  

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการตดิตามและประเมินผลโครงการเพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand  (DemandAnalysis)/ Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ 
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง 
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพดา้นเศรษฐกิจ, 
ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีการใชต้ัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้
วัดผลในเชิงปริมาณเช่น การวัดจ านวนโครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จ านวนทีด่ าเนินการจรงิ
ตามที่ไดก้ าหนดไว้เทา่ไร จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเทา่ไร สามารถอธิบายไดต้าม
หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาทอ้งถิ่น
ตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) 
โครงการที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง 
คุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่า 
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการใน 
พื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ 
และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจ 
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวรสามารถใช้การ
ได้ตามวัตถุประสงค์หรือ ไม่  ซึ่ ง เป็น ไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ  (Impact) 
โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มคีวาม 
สอดคล้องกับยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจดัท าโครงการพัฒนา 
ท้องถิ่นโดยใช ้SWOT Analysis/Demand(Demand 
Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการ 
บูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกนั 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่ 
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลัก 
ประชารัฐ  

๑๐  

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 

ควรประกอบดว้ยข้อมูล  ดังนี ้
เป็นโครงการที่มีวตัถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ด าเนินการเพื่อให้การพฒันาบรรลุตามวิสัยทัศนข์อง 
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการม ี
ความชดัเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้
ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง 
ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ 
โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ 
ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความ
เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มคีวาม
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ตอ้งไป
ให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร 
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มผีลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ 
ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใด 
และจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปวา่ใคร
คือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

  



 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้าง 
ความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและ 
เสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอ 
ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) 
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มคีวาม
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคลอ้งกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพฒันา
(๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยทุธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ปี (๔) ยึด 
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการ
น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปี
ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิท์ี่เป็นเป้าหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา 
(๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้น 
กับดักรายได้ปานกลางสูร่ายได้สูง 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูป 
ระบบเพื่อสร้างสังคมสูงวยัอย่างมีคุณภาพ 
(๓) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
(๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
(๕) การสรา้งความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม 
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕)  

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้องกับ  
Thailand ๔.๐ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน 
โครงสรา้งเศรษฐกิจไปสู ่Value–Based Economy 
หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้
มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลติสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่
สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอตุสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

(๕)  

  



 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
  (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินคา้ ไปสูก่าร

เน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค ์นวัตกรรม วิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยี และการวจิัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ  เช่น ด้านเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ  สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

  

๕.๗ โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วง 
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อ 
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถ่ินเสมือนหน่ึงการขับเคลื่อน 
การพัฒนาจังหวดั ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหน่ึง 
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง 
เป็นโครงการเชื่อมต่อหรอืเดินทางไปด้วยกันกับ 
ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(๕)  

๕.๘ โครงการแก้ปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียง
ที่ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็น 
โครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชน 
ต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ 
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนา 
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(๕)  

๕.๙ งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 
๕ ประการในการจดัท าโครงการได้แก่ 
(๑) ความประหยัด (Economy)  (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency)  (๓) ความมีประสิทธผิล 
(Effectiveness)  (๔) ความยุตธิรรม (Equity)  
(๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕)  

๕.๑๐ มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้อง 
กับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลกัของ 
ราคากลาง ราคากลางทอ้งถิ่นมีความโปร่งใสในการ 
ก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 

(๕)  

  



 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๕.๑๑ มีการก าหนดตวัชีว้ัด 
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะไดร้ับ 

มีการก าหนดดัชนีชีว้ัดผลงาน (Key Performance 
Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได ้(measurable) ใช ้
บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ 
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจการ 
ก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของ 
วัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งทีไ่ด้รับ (การคาดการณ์ คาดวา่ 
จะได้รับ) 

(๕)  

๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รบั
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตาม 
โครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
การได้ผลหรือผลที่เกิดขึน้จะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์
หรือมากกว่าวตัถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์
ควรค านึงถึง 
(๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ 
ด าเนินงานตามโครงการ 
(๒) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได ้
(๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและ 
เฉพาะเจาะจงมากที่สดุและสามารถปฏิบัติได้ 
(๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๔.๓  สรุปผลการพัฒนาทอ้งถิ่นจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
 ๑)  สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ไดร้ับ  และการเบิกจ่ายงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
 - สรุปสถานการณ์การพัฒนา  การตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 ตามที่เทศบาลได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  แสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนาในอนาคต   ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อ าเภอ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้น
ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่อง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาแก้ไขปัญหา และสามารถ
ตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเทศบาลใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินเป็น
กรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี การจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และโครงการที่
ขอให้หน่วยงานอื่นด าเนินการให้  รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ทั้งนี้  เทศบาลได้ด าเนินการตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ  
สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
                   สรุปการตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ยุทธศาสตร์ งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ร้อยละ 
ที่เบิกจ่าย 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

๖,๑๕๙,๐๐๐.๐๐ ๔,๗๖๔,๐๐๐.๐๐ ๗๗.๓๕ 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และ
คุณภาพชวีิต 

๖๕,๐๖๘,๒๙๙.๐๐ ๖๔,๘๕๓,๒๙๙.๐๐ ๙๙.๖๗ 

๓. ยุทธศาสตร์ดา้นเศรษฐกิจ และการ
เกษตรกรรม 

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐ 

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ม 

๑๐,๙๓๐,๕๐๐.๐๐ ๘๖๔,๔๐๐.๐๐ ๗.๙๑ 

๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการที่ดี 

๘๘๑,๐๐๐.๐๐ ๘๘๑,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐ 

รวม ๘๓,๑๓๘,๗๙๙.๐๐ ๗๑,๔๖๒,๖๙๙.๐๐ ๘๕.๙๕ 
 
 
 
 
 



 
                   สรุปการตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ยุทธศาสตร์ งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ร้อยละ 
ที่เบิกจ่าย 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

๙,๓๖๔,๐๐๐.๐๐ ๔,๙๐๓,๐๐๐.๐๐ ๕๒.๓๖ 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และ
คุณภาพชวีิต 

๖๙,๖๐๘,๕๐๐.๐๐ ๖๙,๔๔๓,๕๐๐.๐๐ ๙๙.๗๖ 

๓. ยุทธศาสตร์ดา้นเศรษฐกิจ และการ
เกษตรกรรม 

๑,๔๗๑,๐๐๐.๐๐ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๘๒ 

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ม 

๓๑๐,๐๐๐.๐๐ ๓๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐ 

๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการที่ดี 

๑,๗๑๖,๐๐๐.๐๐ ๗๑๖,๐๐๐.๐๐ ๔๑.๗๒ 

รวม ๘๒,๔๖๙,๕๐๐.๐๐ ๗๕,๔๙๒,๕๐๐.๐๐ ๙๑.๕๓ 
 

 
                   สรุปการตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ยุทธศาสตร์ งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ร้อยละ 
ที่เบิกจ่าย 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

๔,๙๑๒,๖๔๓.๐๐ ๔,๗๒๘,๖๙๘.๗๐ ๙๖.๒๖ 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และ
คุณภาพชวีิต 

๒๑,๒๘๔,๕๐๐.๐๐ ๑๖,๗๑๔,๖๔๙.๕๐ ๗๘.๕๓ 

๓. ยุทธศาสตร์ดา้นเศรษฐกิจ และการ
เกษตรกรรม 

๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๙๑,๘๒๐.๐๐ ๗๖.๕๒ 

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ม 

๒๑๘,๐๐๐.๐๐ ๑๕๐,๓๑๐.๐๐ ๖๘.๙๕ 

๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการที่ดี 

๒,๐๑๗,๐๐๐.๐๐ ๓๕๐,๐๒๒.๐๐ ๑๗.๓๕ 

รวม ๒๘,๕๕๒,๑๔๓.๐๐ ๒๒,๐๓๕,๕๐๐.๒๐ ๗๗.๑๘ 
 



 
                   สรุปการตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร์ งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ร้อยละ 
ที่เบิกจ่าย 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

๘,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ ๖,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๗๑.๓๕ 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และ
คุณภาพชวีิต 

๒๒,๙๐๕,๐๐๐.๐๐ ๑๓,๘๐๒,๗๙๐.๐๐ ๖๐.๒๖ 

๓. ยุทธศาสตร์ดา้นเศรษฐกิจ และการ
เกษตรกรรม 

๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ม 

๑,๘๔๙,๐๐๐.๐๐ ๓,๕๕๕.๐๐ ๐.๑๙ 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการที่ดี 

๓,๔๓๓,๑๐๐.๐๐ ๒,๐๘๔,๐๑๒.๐๐ ๖๐.๗๐ 

รวม ๓๖,๘๕๗,๑๐๐.๐๐ ๒๑,๙๙๐,๓๕๗.๐๐ ๕๙.๖๖ 
 
                  ๒) การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 
จ านวนโครงการ 

ที่ได้ปฏิบัติ 
ร้อยละ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๔๗ ๑๒ ๒๕.๕๓ 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต ๑๒๙ ๗๑ ๕๕.๐๔ 
๓. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ และการเกษตรกรรม ๑๖ ๑ ๖.๒๕ 
๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ 
     การอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

๑๒ ๑๐ ๘๓.๓๓ 

๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี ๑๓ ๑๐ ๗๖.๙๒ 
รวม ๒๑๗ ๑๐๔ ๔๗.๙๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

ร้อยละ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๕๑ ๒๐ ๓๙.๒๒ 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต ๙๙ ๖๒ ๖๒.๖๓ 
๓. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ และการเกษตรกรรม ๑๑ ๒ ๑๘.๑๙ 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการและ 
    การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

๙ ๔ ๔๔.๔๔ 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี ๑๒ ๑๐ ๘๓.๓๓ 
รวม ๑๘๒ ๙๘ ๕๓.๘๔ 

 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

ร้อยละ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๖๙ ๑๑ ๑๕.๙๔ 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต ๙๖ ๖๓ ๖๕.๖๓ 
๓. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ และการเกษตรกรรม ๑๑ ๑ ๙.๐๙ 
๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ 
     การอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

๑๐ ๔ ๔๐.๐๐ 

๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี ๑๔ ๑๐ ๗๑.๔๓ 
รวม ๒๐๐ ๘๙ ๔๔.๕๐ 

 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

ร้อยละ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๘๕ ๑๕ ๑๗.๖๕ 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต ๑๑๔ ๖๕ ๕๗.๐๒ 
๓. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ และการเกษตรกรรม ๑๔ ๑ ๗.๑๔ 
๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ 
    การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

๑๔ ๗ ๕๐.๐๐ 

๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี ๑๘ ๑๓ ๗๒.๒๒ 
รวม ๒๔๕ ๑๐๑ ๔๑.๒๒ 



 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

ร้อยละ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๖๑ ๒ ๓.๒๗ 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต ๑๐๕ ๗๐ ๖๖.๖๖ 
๓. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ และการเกษตรกรรม ๑๐ ๑ ๑๐.๐๐ 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการและ 
   การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑๔ ๔ ๒๘.๕๗ 

๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี ๑๒ ๖ ๕๐.๐๐ 
รวม ๒๐๒ ๘๓ ๔๑.๐๘ 

 

๔.๔ ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
๔.๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต  
     ๑) มกีารปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อระเบียบ / หนังสือสั่งการอยู่บ่อยครัง้  ท าให้การจัดท า

แผนต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบ่อย  เกิดการพฒันาที่ล่าช้า  เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน  สลับซับซ้อน 

     ๒) ประชาชนเกิดความเบ่ือหน่ายกับกระบวนการจดัท าแผนที่มีความยุง่ยากมากขึ้น 
     ๓) ปัญหาอาจไม่ไดร้บัการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ 

ยากและบางเรื่องอาจท าไม่ได้ 
       ๔) การมีโครงการ/กจิกรรมในแผนพัฒนาจ านวนมาก  ในขณะที่มีงบประมาณในการ
พัฒนาอย่างจ ากัด  ท าใหส้ามารถน าโครงการในแผนไปสู่การปฏิบัติได้น้อยกว่าร้อยละ ๕๐  

     ๕) ยังขาดการบูรณาการการจัดท าแผนร่วมกนัระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เป็นรูปธรรม 
     ๖) ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา่ 2019 (COVID-19) ท าให้เกิดปัญหาไม่ 

สามารถท ากิจกรรม/โครงการได้ตามที่ตั้งงบประมาณไว้ และท าให้การจัดเก็บรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้
วางแผนไว ้

๔.๔.๒ ข้อสังเกต  ข้อเสนอแนะ  ผลจากการพฒันา  
     ๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ควรค านึงถึงงบประมาณและสถานการณ์คลังของเทศบาล 

กับจ านวนกิจกรรม/โครงการ  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
       ๒) ทุกหน่วยงานในองค์กรควรน าข้อมูลพื้นฐานมาใช้ในการพิจารณาจัดท าโครงการ/
กิจกรรม เพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมาย  วัตถุประสงค์ที่ถูกต้อง ชัดเจน  วัดผลได้ 

     ๓) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ให้สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น  และด าเนินการให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนการด าเนินงาน 
 



 
     ๔) ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง 

ด าเนินการซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม  โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
     ๕) ทุกหน่วยงานในองค์กรควรได้มีการรายงานผลการด าเนินโครงการในรูปแบบของ 

เอกสารรายงาน และผลการประเมินค่า  KPI  หลังสิ้นสุดโครงการให้แก่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  เพื่อ
รวบรวมรายงานคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลทราบ 
 
 

**************************** 
 


