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ส่วนที่  1 
บทนำ 

************ 
 
  โดยที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด 6 ข้อ 29 (3) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนา  เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะดำเนินการติดตามและประเมินผลเอง  หรือผู้บริหารท้องถิ่นอาจ
มอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดที่คณะกรรมการฯ  
กำหนดก็ได้ และให้คณะกรรมการฯ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 

การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่
โดยที่“การติดตาม” (monitoring) หมายถึงกิจกรรมภายในโครงการซึ ่งถูกออกแบบมาเพื ่อให้ข้อมูลป้อนกลับ 
(feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการทำงานหากไม่มี
ระบบติดตามของโครงการแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วงค่าใช้จ่ายโครงการสูงกว่าเกินที่
กำหนดไว้กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเกิดปัญหาในการควบคุม
คุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างงาน
กับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 

ในส่วนของ“การประเมินผล” เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม
เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการขยายขอบเขตหรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการประเมินการประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่
อย่างไรอันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไรนำไปสู่ความสำเร็จของแผนงาน
ที่กำหนดไว้หรือไม่นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการ
ตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด 

ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนำไปใช้ใน
การปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไปนอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจ
อย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบมีความเที่ยงตรงเป็นปรนัยเชื่อถือได้ 
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1.ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 

 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การ
จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณย่อมต้องมีการตร วจสอบผลการใช้จ่าย
งบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด 
 การติดตามแลประเมินผลจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก และเป็นหัวใจของการใช้แนวทางเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการ
บริหารจัดการ ซึ่งมีลักษณะของการปฏิบัติที่มีความต่อเนื่องมีประโยชน์ต่อองค์กร ดังนี้ 
 1) เป็นภารกิจที่สำคัญของระบบการวางแผนและการบริหารแผน/โครงการ ที่มีส่วนสำคัญ ในการควบคุม
คุณภาพงาน ทั้งนี้เนื่องมาจากการประเมินโครงการเป็นการตรวจสอบและควบคุมชนิดหนึ่งซึ่งดำเนินงานอย่างมีระบบ
ทุกส่วนของโครงการและปัจจัยทุกชนิดที่ใช้ในการดำเนินงานทั้งปัจจัยนำเข้า ( Input) กระบวนการ (Process) และ
ผลงาน (Outputs) จะได้รับการตรวจสอบทุกขั้นตอน และนำมาซึ่งข้อมูลที่จำเป็นอันเป็นข้อมูลย้อนกลับที่จะนำมาใช้
ในการปรับปรุงการดำเนินงาน เพราะนอกจากนี้จะชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของการปฏิบัติงานแล้วยังชี้ให้เห็นผลการ
ปฏิบัติงานซึ่งไม่สามารถทราบได้จากกระบวนการ 
 2) เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถปรับปรุงกระบวนการวางแผนและบริหารแผนด้วยการใช้ข้อมูล
ที่ต่อเนื่อง ทำให้สามารถปรับสภาพการปฏิบัติให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงสามารถควบคุมแผนและโครงการ
ให้เป็นไปตามทิศทางที่กำหนดไว้ 
 3) การประเมินช่วยให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่าหรือเกิดประโยชน์เต็มที่ ทั้งนี้เพราะการประเมิน
โครงการจะต้องวิเคราะห์ทุกส่วนของโครงการ ข้อมูลใดหรือปัจจัยใดที่จะเป็นปัญหาจะได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้
สามารถปฏิบัติได้หรือใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม คุ้มค่า ทรัพยากรทุกชนิดจะได้รับการจัดสรรให้อยู่ในจำนวน
หรอืปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอแก่การดำเนินงาน 
 4) การประเมินโครงการมีส่วนในการสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการ เพราะการประเมิน
โครงการมิใช่เป็นการควบคุมบัญชาการหรือสั่งการ แต่เป็นการศึกษาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงแก้ไขและเสนอแนะวิธีการ
ใหม่ๆ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติโครงการย่อมนำมาซ่ึงผลงานที่ด ี
 กล่าวโดยสรุป การติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตาม
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ทำให้ทราบและกำหนดทิศ
ทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
โอกาส (Opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (Threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจาก
องค์กร บุคลากร สภาพพื้นที ่และผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้องเพื ่อนำไปสู ่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกั บ
สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน นำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปี
ต่อไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด 

2.วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

 1) เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร ทำให้ทราบว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพ
ในการจัดการและการบริหารโดยเฉพาะการใช้ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องมือตา่งๆ 
ที่จำเป็นสำหรับการนำนโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพว่ามีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง 
 2) เพื ่อปรับปรุงแผนงาน การประเมินผลทำให้ทราบว่ามีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์เพียงใด 
 3) เพื่อเฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่เคยตั้งไว้ในแผน ทำให้ทราบว่าต้อง
เปลี่ยนแปลงอะไรบ้างให้เหมาะสม และกระทบอะไรบ้าง 
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 4) เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม การประเมินผลจะทราบว่ามาตรการ
หรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง เกิดจากสาเหตุอะไรเพื่อนำมาหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการให้
เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 
 5) เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหา เกิดจากสาเหตุอะไรซองการ
ประเมินผลจะเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระจ่างชัดเพื่อขจัดปัญหาให้
หมดไป 
 6) เพื ่อการพัฒนาแผนงาน ทำให้ทราบว่าแผนงานที ่นำไปปฏิบัติมีจ ุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน 
(Weaknesses) อะไรบ้าง สาเหตุที่เกิดคืออะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร ผลการวิเคราะห์ข้อมูลนำไปสู่การพัฒนา
แผนงานให้มีความเหมาะสม 
 7) เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นผู้สนับสนุนการนำโครงการไป
ปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินโครงการ ต้องการทราบว่าผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์
เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคที่ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ 
 8) เพื่อทดสอบแนวคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น ชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหา
ของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้างและจะแก้ไขอย่างไร 
 9) เพื่อการตัดสินใจที่ขยายโครงการหรือยุติโครงการ การประเมินผลทำให้กระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไป
ปฏิบัติแล้วได้ผลดีควรขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้น หรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากควรจะยุติ
โครงการเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง 

3.ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 ข้อ 28 ในส่วนของเทศบาลกำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
ประกอบด้วย 

(1) สมาชิกสภาเทศบาลที่สภาเทศบาลคัดเลือก    จำนวน  3  คน 
(2) ผู้แทนประชาคมประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมคัดเลือก   จำนวน  2  คน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกเทศมนตรีคัดเลือก   จำนวน  2  คน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง    จำนวน  2  คน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกเทศมนตรีคัดเลือก     จำนวน  2  คน 

 โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่
เลขานุการของคณะกรรมการ 

 ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล มีหน้าที่ 

(1) กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 (3) รายงานผลการเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 
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 (4) แต่งตัง้คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อช่วยงานตามที่เห็นสมควร 
 สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลตำบลเพชรเมือง
ทอง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล 
หลังจากท่ีได้นำแผนพัฒนาไปปฏิบัติเป็นเวลา 1 ปี ตามปีงบประมาณ 2562 โดยมีขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้ 
 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ประกาศให้ประชาชนทราบ ภายใน 15 วัน นับแต่รายงานผลและเสนอความเห็น 
- ปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน ในที่เปิดเผยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
- เผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์เทศบาล ฯลฯ 
- แจ้งทุกส่วนราชการและหน่วยงานี่เกี่ยวข้องทราบ 

 
 
 
 
 

การวางแผนพัฒนา ส่วนราชการดำเนินการประเมินตนเอง
ตามแบบประเมิน 

รวบรวมข้อมูล/ตรวจสอบความถูกต้อง 
ประมวลผลข้อมูลและจัดทำสรุป

รายงานผลการติดตามฯ 

เสนอคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

รายงานผล พร้อมข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการฯ เสนอผู้บริหารท้องถิ่น, สภา

เทศบาล และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 

การนำไปสู่การ
ปฏิบัติงาน 

ทบทวน
ปรับปรุง
แก้ไข 
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4.กำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
 เทศบาลตำบลเพชรเมืองทองได้กำหนดขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
 (1) การติดตาม (Monitoring) เป็นการตรวจสอบว่าหน่วยงานต่างๆ ดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน ประจำปีหรือไม่ หรือมีปัญหา
ข้อขัดข้องประการใดที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการ
พัฒนา โดยใช้เครื่องมือในการติดตามผลการดำเนินการ และกำหนดเวลาในการติดตามผล เทศบาลตำบลเพชรเมือง
ทองกำหนดอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 (2) การประเมินผล (Evaluation) เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริง เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ว่ามีการ
ดำเนินกิจกรรมโครงการ อยู่ภายใต้ระยะเวลา และงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ ได้ผลเป็นอย่างไร เพื่อวัดความ
สัมฤทธิ์ผลของโครงการ โดยพิจารณาตัวชี้วัดความสำเร็จ จากเป้าหมายของโครงการและกำหนดห้วงระยะเวลาในการ
ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 
  (2.1) การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงาน
และการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ สำหรับโครงการที่เป็นการจัดการอบรม/ศึกษาดูงานได้มีการประเมินผล
ความสำเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการทำการ
สำรวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงานที่มีต่อการดำเนินการในภาพรวมของโครงการ และรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชา เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานโครงการนั้นๆ ต่อไป 
  (2.2) การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการ
ดำเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีใช้จริงของโครงการที่ให้รับงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์การ
พัฒนา เพ่ือเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคท่ี
เกิดข้ึนและนำเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหารต่อไป 

5.เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
 เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ดำเนินติดตามและประเมินผลตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำ
และแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยนำมาปรับ
ประยุกต์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ซึ่งมีแบบรายงานดังนี้ 
 (1) แบบประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (Input) 
  ประเด็นการประเมิน :  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถ ิ ่นเป ็นไปตามข ั ้นตอนตามระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หรือไม่ 
  เป้าหมาย  :  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถ ิ ่นเป ็นไปตามข ั ้นตอนตามระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
 (2) แบบติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (Process) 

ประเด็นการประเมิน : การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ 
  ตัวชี้วัด   :      ร้อยละของจำนวนแผนงาน/โครงการนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง 
  เป้าหมาย  :      ร้อยละ 80 

วิธีการประเมินผล :      แบบที่ 2 แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ  
                                         เทศบาล   (ตรวจสอบจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
                                         ประจำปี) 
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 (3) แบบประเมินการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ (Output) 
  3.1 ประเด็นการประเมิน : จำนวนโครงการที่นำไปสู่การปฏิบัติจริง 
  ตัวชี้วัด   :     จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติจริง จากจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ 
      ในแผนฯ ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
  เป้าหมาย  :     จำนวนโครงการที่ปฏิบัติจริง ได้มากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวน 
      โครงการที่ปรากฏในแผน ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
  วิธีการประเมินผล :     แบบที่ 3/1 การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 
      ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงาน 

แบบประเมินผลแผนฯ 
(Input) 

แบบประเมินผลแผนฯ 
(Process) 

แบบประเมินผลแผนฯ 
(Output) 

แบบที่ 1 
การประเมินการจัดทำ
แผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

แบบที่ 2 
แบบติดตามและ
ประเมินผลการ

ดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบที่ 3/1 
การประเมินผลการ
ดำเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์ 

แบบที่ 3/2 
แบบประเมินความพอใจ
ต่อผลการดำเนินงานของ

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม 

แบบที่ 3/2 
แบบประเมินความพอใจ
ต่อผลการดำเนินงานของ

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในแต่ละ

ยุทธศาสตร์ 
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บทสรุป 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง เป็นแผนที่จัดทำขึ้นเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการบริหารงานและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาล โดยได้แบ่งยุทธศาสตร์การ
พัฒนาออกเป็น 7 ด้าน 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ในครั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการปฏิบัติงาน 
สำหรับไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 ในการกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง โดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 
 1. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือดำเนินการตรวจสอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ
เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง จำนวน 3 คน 
 2. คณะอนุกรรมการ ตรวจสอบผลการดำเนินงานในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในช่วง
ระหว่างเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายนของทุกปี 
 3. เมื่อคณะอนุกรรมการดำเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว แจ้งให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ทราบ เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี 
 
6.ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
 1. ทำให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการที่แท้จริง สามารถจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและแก้ไขทันที 
เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาขององค์กร 
 2. ทำให้การวางแผน/โครงการได้ตรงเป้าหมาย แก้ปัญหาได้ถูกจุด และพัฒนาได้ตรงตามนโยบาย 
 3. ทำให้ดำเนินการตามแผนงานได้อย่างราบรื่น สามารถปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคอย่างได้ผล หรือ
ปรับแผนให้เหมาะสมมากข้ึน 
 4. ทำให้ทราบผลการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการอย่างชัดเจน อันจะเป็นข้อมูลไปสู่การตัดสินใจไปสู่
ปัญหาและความต้องการ 
 ถ้ามีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องและเป็นประจำ ย่อมทำให้ทราบปัญหาและความต้ องการที่
แท้จริง การวางแผนงาน/โครงการสามารถทำได้ตรงตามเป้าหมาย หรือสามารถปรับปรุงแก้ไขแผนงาน/โครงการให้
เหมาะสมมากขึ้น สามารถทราบผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ เมื่อเริ่มวางแผนใหม่อีกครั้ง ก็จะมีข้อมูล
สารสนเทศที่ชัดเจน เที ่ยงตรง และเป็นปัจจุบัน สามารถเป็นเครื่ องมือในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
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ส่วนที่ 2 
การติดตามและประเมินผล 

---------------- 
1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาท้องถิ่น 
    เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ซึ่งเป็นแผนระยะยาวที่ใช้
เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนดการพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดอ่างทอง และนโยบายของผู้บริหารเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา  7 
ด้าน ดังนี้ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน  
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการส่งเสริมประเพณีและรัฐพิธีที่สำคัญ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
    ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
    ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารเทศบาล และบริหารกิจการบ้านเมือง 

 พันธกิจ 
  เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง  มีภารกิจที่ต้องดำเนินการเพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลเช่นนโยบายการ
รองรับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นนโยบายเศรษฐกิจชุมชนรวมถึงนโยบายการปฏิรูประบบราชการ  ฯลฯ ซึ่งในปัจจุบัน
เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง  มีศักยภาพในการบริหารจัดการทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง  ได้วางแผนและแนวทางในการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ดังนี้ 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้ 
(๑) พัฒนาให้มีการจัดทำฐานข้อมูลเส้นทางคมนาคมให้เป็นปัจจุบัน 
(2)  ส่งเสริมให้มีการนำข้อมูลด้านผังเมือง/ผังชุมชนมาเป็นข้อมูลประกอบการวางแผน 
(3)  ก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางคมนาคมสะพาน ท่อระบายน้ำ ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที ่

  (4) ขุดลอกคลอง  พัฒนาแหล่งน้ำ  คลองระบายน้ำ  ให้ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ 
  (5) ส่งเสริมสนับสนุน ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการของท้องถิ่น เช่นไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ฯลฯ 

2.ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้ 
(1) ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกจิตสำนึกให้มีค่านิยมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มแรงงาน กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกลุ่มผู้ว่างงานให้เกิดอาชีพ   
สามารถดำรงชีพได้ 
(3) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ และเบี้ยความพิการให้คนพิการอย่างครอบคลุม  
และท่ัวถึงในทุก ๆ ด้าน 
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(4) ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก  และเยาวชนในท้องถิ่น  ให้ความสำคัญกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ให้ได้รับอาหารเสริม (นม)  อาหารกลางวัน ครบทุกมื้ออย่างทั่วถึง 
(5) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพ 
(6) ส่งเสริมสนับสนุนป้องกันรักษาโรคให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
(7) ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรม 
ทำนุบำรุงศาสนสถาน  และกิจกรรมทางศาสนา 
(8) ส่งเสริมสนับสนุนป้องกันบำบัดรักษาและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
(9)แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนส่วนรวมโดยตรงในกรณีฉุกเฉินหรือจากสาธารณภัยต่าง ๆ 
(10) ส่งเสริมสนับสนุนสงเคราะห์ครอบครัวผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยและผู้ป่วยโรคไข้หวัดนก 
(11) เพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน 

  (12) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาตนเอง  ครอบครัว  และท้องถิ่น 

๓. ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
(1) พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ  ฝึกทักษะ  และส่งเสริมการบริหารจัดการด้านอาชีพ 
(2) ส่งเสริมสนับสนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน  OTOPและการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์   
ให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน   
(๓) ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ  ส่งเสริมปศุสัตว์  และอาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน 
(๔) ส่งเสริมการท่องเที่ยว  โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อม  และวิถีชีวิตอันดีงามของประชาชนในท้องถิ่น 
(๕) ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพของผู้ยากจน 
(๖) ส่งเสริมการลงทุน  ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์  มุ้งเน้นการพ่ึงตนเอง  ตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 
(๗) การเตรียมความพร้อมผู้ผลิต/ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนเพื่อรองรับการเป็นสมาชิกประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน  (AEC) 

๔. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
(1)   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและชุมชน 
(2)  การปลุกจิตสำนึกให้เอกชน  และชุมชน  รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(3)  ส่งเสริมและพัฒนาให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมเป็นไปตามผังเมือง การขุดดิน   
ถมดิน  และการควบคุมอาคาร 
(4)  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 
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๕. ด้านการบริหารจัดการที่ดี  ภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้ 
(๑)  การบริหารในระบบบูรณาการร่วมกับส่วนราชการ  เพื่อพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2)  ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(3)  ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการเมือง  การปกครอง  สังคม  เศรษฐกิจและการมีส่วนร่วม  
ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมือง  โดยมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
(๔)  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจ การบูรณาการร่วมในการทำกิจกรรม 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ประชาชน 
(5)  การปรับปรุง  และพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(6)  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน  และปราบปรามการทุจริต 

๖. ด้านการพัฒนาตามนโยบายรัฐบาล  และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้ 
(๑)  ส่งเสริม สนับสนุน การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด  รวมพลังทุกภาคส่วน 
เป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยายเสพติด 
(๒)  ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล จังหวัด  
และยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
(3)ดำเนนิการ หรือประสานงานทุกภาคส่วนราชการ  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล 

 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
  ๑ พัฒนาเทศบาลให้เป็นเมืองน่าอยู่ สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ระบบโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วนมี
ประสิทธิภาพ การคมนาคสะดวกได้รับบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ๒ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงไว้ตลอดไป 
  3 ส่งเสริมให้ประชาชนเน้นการผลิตเพ่ือการบริโภคอย่างพอเพียงในชุมชน สนับสนุนขบวนการผลิตปลอด
สารเคมี สนับสนุนให้ประชาชนรวมกลุ่มอาชีพผลผลิตทางการเกษตรนำไปสู่การพ่ึงพาตนเอง และลดปัญหาความยากจน 
  ๔ กลุ่มสตรี เด็ก เยาวชน ได้มีการพัฒนา ตลอดจนผู้สูงอายุและคนพิการได้รับสวัสดิการ อย่างทั่วถึง 
  ๕ ประชาชนมีความมั่นคง มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
  ๖ เทศบาลมีศักยภาพในการบริหารจัดการ ประชาชนมีความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
    การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ได้จัดลำดับความสำคัญ
ในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาต่าง ๆ ตามเหตุผลและความจำเป็นความเร่งด่วนในการพัฒนา ดังนี้  
  1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ประกอบด้วยแนวทางในการพัฒนา 3 แนวทาง 
  ๑.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ขยายเขตไฟฟ้า 
  ๑.๒ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนนคันดิน 
  ๑.๓ พัฒนาแหล่งน้ำกินน้ำใช้ 

  ๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน  
 ประกอบด้วยแนวทางในการพัฒนา ๖ แนวทาง 
  ๒.๑  เพ่ิมช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
  อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ 
  ๒.๒  จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ จัดฝึกอบรม และสร้างอาคารเอนกประสงค์ที่พักริมทาง 

 ๒.๓  พัฒนาบุคลากร เพิ่มงานด้านการป้องการ และบรรเทา    สาธารณภัย 
 ๒.๔  ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพความรู้และความสามารถของผู้บริหารท้องถิ่น และบุคลากรของ  
 เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 
 ๒.๕ เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่กระจายของยาเสพติด 
 ๒.๖ ชว่ยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์ 

  ๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมประเพณี และรัฐพิธีที่สำคัญ  
  ประกอบด้วยแนวทางในการพัฒนา๑ แนวทาง 

 ๓.๑  สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนสนใจ และร่วมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี  
 ศิลปะ วัฒนธรรม การละเล่น ทำนุบำรุงศาสนาสถาน และกิจกรรมทางศาสนา 

  ๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   ประกอบด้วยแนวทางในการพัฒนา๓ แนวทาง 
 ๔.๑  จัดหาความรู้ ฝึกอบรม สนับสนุน ส่งเสริมอาชีพ 
 ๔.๒  จัดหายานพานหะเพ่ืออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ในการบริการประชาชน 
 ๔.๓  การดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

  ๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  
  ประกอบด้วยแนวทางในการพัฒนา ๓  แนวทาง 

 ๕.๑  การสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๕.๒  จัดระบบบำบัดน้ำเสีย 
 ๕.๓  การจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล 
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  ๖) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข ประกอบด้วยแนวทางในการพัฒนา ๔  แนวทาง 
 ๖.๑  จัดให้มีการบริการที่ดีได้มาตรฐานด้านสาธารณสุข 
 ๖.๒  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี 
 ๖.๓  จัดกิจกรรมด้านสาธารณสุข 
 ๖.๔  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้และมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว 

  ๗) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารเทศบาล และการบริหารกิจการบ้านเมือง 
  ด้านการเมือง  ประกอบด้วยแนวทางในการพัฒนา ๒  แนวทาง 

 ๗.๑  จัดให้มีการบริหารกิจกรรมของ เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 
 ๗.๒  จัดให้มีการบริหารงานด้านการเมือง     

   วิสัยทัศน์  
    “น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี ประชาชนมีสุข พร้อมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
1.2 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ประจำปี 2561 
 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการตามแผนพัฒนา       โครงการที่ดำเนินการจริง 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน 

69 48,249,000 18 3,058,000 

2.การพัฒนาด้านการศึกษา คุณภาพ
ชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 

72 36,390,500 36 13,873,276 

3.การพัฒนาด้านการส่งเสริมประเพณี
และรัฐพิธีที่สำคัญ 

7 690,000 6 404,500 

4.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 10 1,240,000 - - 
5.การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 9 1,170,000 3 385,000 
6.การพัฒนาด้านสาธารณสุข 19 2,105,000 6 763,000 
7.การพัฒนาด้านการบริหารทศบาล
และบริหารกิจการบ้านเมือง 

16 11,930,000 7 3,108,550 

รวม 202 101,774,500 76 21,360,326 
 
       



 

13 
 

1.3. ผลการดำเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) จำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
1 การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และ
โครงสร้างพื้นฐาน 

๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา 
ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบาย
น้ำ รางระบายน้ำ ขยายเขตไฟฟ้า 
๒ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา
ถนนคันดิน 
๓ พัฒนาแหล่งน้ำกินน้ำใช้ 
 

1. ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลงหินคลุก หมู่ที่ 7 
แยกบ้านนายเหรียญ 
2. ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลงหินคลุก หมู่ที่ 9 
จำนวน 15 จดุ 
3. ปรับปรุงซ่อมแซม ลงหินคลุก หมู่ที่ 10 
ทางเข้าโรงงานวุ้นเส้น ถึง คลองระบายน้ำ
ใหญ่แม่น้ำน้อย จำนวน 4 จดุ 
4. ปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 10 
 
5. ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลงหินคลุก หมู่ที่ 
12 จำนวน 22 จดุ 
6. โครงการก่อสรา้งศาลาประชาคม หมู่ที่ 6 
 
7. โครงการก่อสรา้งอาคารเอนกประสงค์ 
โรงเรียนวดัทองเลื่อน 
8. โครงการก่อสรา้งถนน คสล. หมู่ที่ 7 ทาง
แยกบ้านกฤษดาพร 
9. โครงการก่อสรา้งถนน คสล. หมู่ที่ 13 
ทางแยกศาลาประชาคม 
10. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14
ซอยสวนมะกรูด 
11. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10
ทางแยกเข้าบ้านนางนวลจันทร์ ศรีสวัสดิ ์
12. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11
ทางเข้าบ้านนายสำราญ สุขมนต ์
13. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4.
จากอู่ช่างจุก ถึงบริเวณทางแยกบ้านนายแขก 
14. โครงการก่อสร้างถนนดินพรอ้มลงหิน
คลุก หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งแค บริเวณบ้านนาย
วิชัย ถึง บ้านนายสุนทร วุฒิ 
 
 

- ระยะทาง กว้าง 3 เมตร 
กว้าง 14 เมตร 
- ระยะทาง กว้าง 3 เมตร 
ยาว  3,340 เมตร 
- ระยะทาง กว้าง 3 เมตร 
ยาว 270 เมตร 
 
- ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ยาว 12 เมตร 72 ตร.ม. 
- ระยะทาง 3 เมตร ยาว 
4,910 เมตร 
- ขนาดกว้า 4 เมตร ยาว 
6 เมตร 
- ขนาดกว้าง 5เมตร ยาว 
10 เมตร 
- ระยะทาง กว้าง 3 เมตร 
ยาว 96 เมตร 
- ระยะทาง กว้าง 3.5 
เมตร ยาว 90 เมตร 
- ระยะทาง กว้าง 3 เมตร 
ยาว 169 เมตร 
- ระยะทาง กว้าง 40 
เมตร ยาว 100 เมตร 
- ระยะทาง กว้าง 4 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
- ระยะทาง กว้าง 3 เมตร 
ยาว 190 เมตร 
-ระยะทาง กว้าง 4 เมตร 
ยาว 165 เมตร 

21,500 
 

266,465.89 
 

115,000 
 
 

46,500 
 

388,000 
 

71,500 
 

69,000 
 

145,000 
 

157,000 
 

257,000 
 

19,500 
 

203,000 
 

289,000 
 
 

164,000 
 

 

- การสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั 
- การสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั 
- การสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั 
 
- ประชาชนมีสถานท่ี
ทำกิจกรรม 
- การสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั 
- ประชาชนมีสถานท่ี
ทำกิจกรรม 
- ประชาชนมีสถานท่ี
ทำกิจกรรม 
- การสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั 
- การสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั 
- การสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั 
- การสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั 
- การสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั 
- การสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั 
- การสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั 
 

- ระยะทางที่
ดำเนินการ 
- ระยะทางที่
ดำเนินการ 
- ระยะทางที่
ดำเนินการ 
 
- ศูนย์รวมชุมชน 
 
- ระยะทางที่
ดำเนินการ 
- ศูนย์รวมชุมชน 
ทำกิจกรรม 
- ศูนย์รวมชุมชน
ทำกิจกรรม 
- ระยะทางที่
ดำเนินการ 
- ระยะทางที่
ดำเนินการ 
- ระยะทางที่
ดำเนินการ 
- ระยะทางที่
ดำเนินการ 
- ระยะทางที่
ดำเนินการ 
- ระยะทางที่
ดำเนินการ 
- ระยะทางที่
ดำเนินการ 
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 (ต่อ) 15. โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมูท่ี่ 8บริเวณ
บ้านนางประพันธ์ ทองนุ้ย ถึงบ้านนายสุนทร 
สุนทรวิภาค และ บรเิวณบ้านนายสมชาย 
แก้วทอง ถึงบ้านนายสมเจตน ์
16. โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมูท่ี่ 11
บริเวณทางเข้าบา้นนายประทวน วงหลอด 
17. โครงการขยายไฟฟ้าสาธารณะ (ติดตั้ง
หม้อแปลงไฟฟ้า) หมู่ที่ 7 
 
18. โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมูท่ี่ 7บริเวณ
บ้านนายสนม จันทราภริมย ์

- ขยายไฟฟ้า ให้
ประชาชน หมู่ที่ 8 
 
 
-ขยายไฟฟ้า ให้ประชาขน 
หมู่ที่ 11 
-ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 
เพื่อขยายไฟฟ้าให้
ประชาชน หมู่ที่ 7 
-ขยายไฟฟ้า ให้ประชาชน 
หมู่ที่ 7 

422,310.84 
 
 
 

69,165.81 
 

200,568.57 
 
 

64,527.73 
 

- เดินทางสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ
 
 
- เดินทางสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ
- เดินทางสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ
 
- เดินทางสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

- มีความพึงพอใจ
และลดอุบัติเหต ุ
 
 
- มีความพึงพอใจ
และลดอุบัติเหต ุ
- มีความพึงพอใจ
และลดอุบัติเหต ุ
 
- มีความพึงพอใจ
และลดอุบัติเหต ุ

2 การพัฒนาด้าน
การศึกษา คุณภาพ
ชีวิต และความ
เข้มแข็งของชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑  เพิ่มช่องทางในการรับข้อมูล
ข่าวสารให้แก่ประชาชน และ
ส ่ ง เ ส ร ิ มสน ั บสน ุ นการจั ด
การศึกษาอย่างทั ่วถึง และมี
ประสิทธิภาพ 
๒  จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ จัด
ฝ ึกอบรม และสร ้ างอาคาร
เอนกประสงค์ที่พักริมทาง 
๓  พัฒนาบุคลากร เพิ่มงาน
ด้านการป้องการ และบรรเทา 
สาธารณภัย 
๔  ปร ับปร ุงพ ัฒนาค ุณภาพ
ความรู ้และความสามารถของ
ผู้บริหารท้องถิ่น และบุคลากร
ของ ทต.เพชรเมืองทอง 
๕ เฝ้าระวังและป้องกันการ
แพร่กระจายของยาเสพติด 
๖ ช่วยเหลือผู ้สูงอายุ ผู ้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์ 
 
 
 

1 เบี้ยยังชีพผูสู้งอาย ุ
 
2 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 
 
3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์
 
 
4 โครงการเสริมสร้างสวัสดิการแก่ผู้พิการ 
 
 
5โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยใน
พื้นที่  
 
 
6 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
 
 
7 วัสดโุฆษณาและเผยแพร ่
 
8โครงการจัดเวทีประชุมประชาคม 
 
 

-ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึน
ไป 
-ผู้พิการทุกคนท่ีอยู่ใน
พื้นที ่
-ผู้ป่วยเอดส์ทุกคนท่ีอยู่ใน
พื้นที ่
 
-ผู้พิการในพื้นที่เทศบาลฯ 
 
 
-สำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน 
ช่วยเหลือประชาชนใน
พื้นที ่
 
-จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ท่ีใช้
ในสำนักงาน 
 
-เพื่อเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารในเทศบาลฯ 
-ประชาชนในเขตเทศบาล
ตำบลเพชรเมืองทอง 
 

7,051,000 
 

1,960,000 
 

94,500 
 
 

147,200 
 
 

277,782 
 
 
 

58,946 
 
 

6,180 
 

6,000 
 
 

-ผู้สูงอายุท่ีได้รับการ
ช่วยเหลือ 
ผู้พิการที่ได้รับการ
ช่วยเหลือ 
-ผู้ป่วยเอดส์ที่ไดร้ับ
การช่วยเหลือ 
 
-ผู้พิการมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น 
 
-ประชาชนท่ีได้รับการ
ช่วยเหลือ 
 
 
-มีวัสดุ อุปกรณ์
สำหรับการปฏิบตัิงาน 
 
-ประชาชนได้รบัรู้
ข้อมูลข่าวสาร 
-ผู้นำท้องถิ่นได้รับ
ทราบปัญหาความ
ต้องการของประชากร 

-จำนวนผู้สูงอายุท่ี
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

-จำนวนผู้พิการที่
ได้รับเบี้ยยังชีพ 
-จำนวนผู้ป่วย
เอดส์ที่ได้รับเบี้ยยัง
ชีพ 
-ผู้พิการมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 
-จำนวน
ผู้ประสบภยัที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 
-จำนวนวัสดุ
อุปกรณ์ที่มีการ
จัดหา 
-ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 
-ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ 
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(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 อุดหนุนกาชาดจังหวัดอ่างทอง 
 
10 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ
 
12 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาล (ปีใหม่,สงกรานต์) 
 
13 โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติ
ภารกิจตามอำนาจหนา้ที่ของ อปพร. 
 
 
14 ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย อปพร. 
 
 
15 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 
 
 
16 โครงการวันสำเร็จการศึกษาศนูย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
 
17 โครงการกีฬาสายสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
 
 
18 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรยีนรู้นอก
สถานท่ีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
19 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายสถานศึกษา
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 
 
 

-สนับสนุนเหล่ากาชาด
จังหวัด 
-นักเรียนในเขต ทต.เพชร
เมืองทอง 
-จุดตั้งจุดบริการบริเวณ
หน้าเทศบาลฯ ในช่วง
เทศกาล 
--ฝึกอบรม อปพร. เพื่อ
ปฏิบัติงานให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน 
 
-จัดหาวัสดุเครื่องแต่งกาย
ให้เป็นไปตามระเบียบฯ 
 
-จัดหาวัสดุเช้ือเพลิงเพ่ือ
พร้อมสำหรับการ
ปฏิบัติงาน 
-เด็กก่อนวัยเรียนทีผ่่าน
การเรยีนของ ศพด. 
 
-อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับโรงเรียนแสวงหาฯ 
 
 
-จัดกิจกรรมนอกสถานท่ี
ให้แก่ ศพด. 
 
-จำนวนเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
 
 

8,000 
 

94,000 
 

4,660 
 
 

88,620 
 
 
 

90,500 
 
 

22,400 
 
 

18,440 
 
 

7,860 
 
 
 

23,975 
 
 

93,500 
 
 
 

-เหล่ากาชาดนำเงิน
บริจาคให้ผูย้ากไร ้
-ได้สร้างทักษะและมี
กิจกรรมร่วมกัน 
-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกและปลอดภยั
ในช่วงเทศกาล 
-อปพร. มีความรู้ 
ความสามารถในการ
นำมาปฏิบตัิงาน 
 
-อปพร. มีวัสดุเครื่อง
แต่งกายที่พร้อม
ปฏิบัติงาน 
-ความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน 
 
-เด็กไดร้ับความ
ภาคภูมิใจและสร้าง
พลังใจในการศึกษา 
-เด็กและเยาวชนได้
ออกกำลังกายห่างไกล
ยาเสพตดิ 
 
-เด็กนักเรียนมี
ประสบการณ์จากนอก
สถานท่ี 
-เด็กในพ้ืนท่ีมีความรู้
และเจริญเติบโค 
 
 

-กาชาดจังหวัด 
 
-ร้อยละของ
ประชาชนพึงพอใจ 
-จำนวนครั้งท่ีเกิด
อุบัติเหต ุ
 
-จำนวน อปพร. ท่ี
เข้ารับการ
ฝึกอบรมและผ่าน
หลักสตูร 
-จำนวน อปพร. ท่ี
ได้รับการจัดหา
วัสดุเครื่องแต่งกาย 
-จำนวนครั้งท่ี
จัดหาวัสด ุ
 
-ร้อยละของ
ประชาชนพึงพอใจ 
 
-จำนวนเด็ก 
นักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 
เด็ก 
-จำนวนเด็ก
นักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 
-จำนวนเด็กท่ีเข้า
เรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
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(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
21 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรอืซ่อมแซม
ครุภณัฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
22 โครงการอาหารเสรมิ (นม) ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
23 โครงการอาหารเสรมิ (นม) โรงเรียนวัด
ทองเลื่อน 
24 โครงการอาหารเสรมิ (นม) โรงเรียนพวง
ทองอุปถัมภ์ 
25 โครงการอาหารเสรมิ (นม) โรงเรียนวัด
บ้านเพชร 
26 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
วัดทองเลื่อน 
27 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
พวงทองอุปถัมภ์ 
28 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
วัดบ้านเพชร 
29 อุดหนุนโครงการจัดหาครูอัตราจ้าง 
โรงเรียนวดัทองเลื่อน 
 
30 อุดหนุนโครงการจัดหาครูอัตราจ้าง  
โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ ์
 
31 อุดหนุนโครงการจัดหาครูอัตราจ้าง 
โรงเรียนวดับ้านเพชร 
 
32 อุดหนุนโครงการประชันกลอนสด
นักเรียน เฉลิมพระเกียรติฯ ในรัชกาลที่ 10 
โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม 
 

- จำนวนเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
-เพื่อบำรุงรักษาครภุัณฑ ์
 
- จำนวนเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 
      -จำนวนนักเรียนใน 
       เขตเทศบาลตำบล 
       เพชรเมืองทอง 
 
 
 
      -จำนวนนักเรียนใน 
       เขตเทศบาลตำบล 
       เพชรเมืองทอง 
 
 
 
 
      -จำนวนนักเรียนใน 
       เขตเทศบาลตำบล 
       เพชรเมืองทอง 
 
 
 
 
-สนับสนุนกิจกรรมของ
โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม 
 
 

274,400 
 

28,760 
 

 
 
 

    757,347.94 
 
 
 
 

544,000 
 

360,000 
 

458,000 
 

84,000 
 
 

84,000 
 
 

96,000 
 
 

40,000 
 
 
 

-เด็กไดร้ับอาหาร
กลางวันอย่างพอเพียง 
-ครุภัณฑ์พร้อมใช้งาน
ได้ด ี
 
 
 
     - เด็กได้รับอาหาร 
      เสริมครบถ้วน 
 
 
 
 
 
     -เด็กได้รับอาหาร 
      กลางวันอย่าง 
      พอเพียง 
 
 
 
      -เด็กนักเรียนม ี
       ความรู้เพิ่มมาก 
       ขึ้น 
 
 
 
 
-โรงเรียนแสวงหา
วิทยาคมได้รับการ
สนับสนุนกิจกรรม 
 

-จำนวนเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-จำนวนครั้งท่ีมี
การซ่อมแซม 
 
 
 
 
       -ร้อยละของ 
       ประชาชนมี 
       ความพึง 
       พอใจ 
 
 
 
 
 
 
-จำนวนเด็ก
นักเรียน ร.ร.ทอง
เลื่อน 
-จำนวนเด็ก
นักเรียน ร.ร.พวง
ทองอุปถัมภ์ 
-จำนวนเด็ก
นักเรียน ร.ร.วัด
บ้านเพชร 
-จำนวนเด็ก
นักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 
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(ต่อ) 33 อุดหนุนโครงการอนุรักษ์ศิลปะการรำ
กลองยาว โรงเรยีนแสวงหาวิทยาคม 
 
34เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 
 
35 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 
 
 
36 อุดหนุนโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของอำเภอแสวงหา 
 
 

-สนับสนุนกิจกรรมของ
โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม 
 
-สนับสนุนกิจกรรมใน
พื้นที่เทศบาลตำบลเพชร
เมืองทอง 
-เพื่อบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพยส์ิน 
 
-สนับสนุนอำเภอแสวงหา 

20,000 
 
 

120,000 
 
 

10,850 
 
 

40,000 

-โรงเรียนแสวงหา
วิทยาคมได้รับการ
สนับสนุนกิจกรรม 
-ประชาชนได้รบัการ
พัฒนาชีวิตที่ดีขึ้น 
 
-เพื่อให้ทรัพย์สิน
สามารถกลับมาใช้งาน
ได้ดีอีกครั้ง 
-สถานท่ีท่องเที่ยวมี
ประชาชนรู้จักมากขึ้น 

-จำนวนเด็ก
นักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิกรรม 
-จำนวนประชาชน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 
-จำนวนครั้งท่ีมี
การซ่อมแซม 
 
-ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 
 

3 การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมประเพณี
และรัฐพิธีท่ีสำคัญ 

๑  สร้างจติสำนึกให้ประชาชน
สนใจ และร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
สืบทอดขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม 
การละเล่น ทำนุบำรุงศาสนา
สถาน และกิจกรรมทางศาสนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 10 
 
 
2 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
ในรัชกาลที่ 9 
 
3 โครงการวันเข้าพรรษา 
 
 
4 โครงการวันลอยกระทง 
 
5 โครงการวันสดดุีวีรชนแสวงหา 
 
 
 
 

-จัดกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ ถวาย
พระพรเพื่อแสดงความ
จงรักภักด ี
-จัดกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ ถวาย
พระพรเพื่อแสดงความ
จงรักภักด ี
-จัดกิจกรรมหล่อเทียน
พรรษาเพื่อถวายแก่วัดใน
พื้นที ่
-กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ประเพณีลอยกระทง 
-จัดขบวนสดดุีเข้าร่วม
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในอำเภอแสวงหา 
 
 

30,469 
 
 
 

14,498 
 
 
 

14,400 
 
 

50,000 
 

145,000 
 
 
 
 

-คณะผูบ้ริหาร สมาชิก
สภาฯ ข้าราชการ 
พนักงาน เทศบาลได้
ทำกิจกรรม 
-คณะผูบ้ริหาร สมาชิก
สภาฯ ข้าราชการ 
พนักงาน เทศบาลได้
ทำกิจกรรม 
-ประชาชนได้ร่วมกัน
สืบสานประเพณีไทย 
 
-ประชาชนได้ร่วมกัน
สืบสานประเพณีไทย 
-เพื่อให้ประชาชนได้
ร่วมกันรำลึกถึงวีรชน
คนแสวงหาที่เสยีสละ
ชีวิตปกป้องบ้านเมือง 
 

-ผู้เข้าร่วมกจิกรรม 
 
 
 
-ผู้เข้าร่วมกจิกรรม 
 
 
 
-ผู้เข้าร่วมกจิกรรม 
 
 
-ผู้เข้าร่วมกจิกรรม 
 
-จำนวนผู้ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 
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(ต่อ) 6 อุดหนุนโครงการจดังานรัฐพิธีอำเภอ
แสวงหา 
 

-สนับสนุนงบประมาณใน
การจัดงานรัฐพิธีของ
อำเภอแสวงหา 
 

15,000 
 

-การดำเนินงานเป็นไป
ตามนโยบายและ
อำนาจหน้าที่ของ
องค์กร 

-จำนวนกิจกรรมที่
มีการดำเนินการ 
 

5 การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

๑  จัดให้มีการบริการที่ดีได้
มาตรฐานด้านสาธารณสุข 
๒  ส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนมีสุขภาพพลานามยัที่
ด ี
๓ จัดกิจกรรมด้านสาธารณสุข 
4 ส่งเสรมิสนบัสนุนใหป้ระชาชน
มีความรู้และมีสว่นรว่มในการดูแล
สุขภาพของตนเองและครอบครัว 
 

1 จ้างเหมาบริการกำจัดขยะของเทศบาล
ตำบลเพชรเมืองทอง 
 
2 โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ 
 
 
3 ค่าจัดซื้อถังขยะ 
 

-เพื่อกำจัดขยะในพื้นที่
เทศบาลตำบลเพชรเมือง
ทอง 
-ประชาชนในพ้ืนท่ีทุก
หมู่บ้าน 
 
-ถังขยะที่จัดหา 
 

157,703 
 
 

19,750 
 
 

200,000 
 

-ปริมาณขยะทีล่ดลง
และมีความสะอาด
เรียบร้อย 
-ประชาชนได้มีความรู้
และร่วมกันคัดแยก
ขยะ 
-พื้นที่ในเขตเทศบาลมี
ความสะอาดเรียบร้อย 
 

-จำนวนครั้งท่ีนำ
ขยะไปกำจดั 
 
-จำนวนประชาชน
ที่เข้าร่วมโครงการ 
 
-จำนวนถังขยะที่
จัดหา 
 

6 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 
 
 

 

๑  จัดให้มีการบริการที่ดีได้
มาตรฐานด้านสาธารณสุข 
 
๒  ส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนมีสุขภาพพลานามยัที่
ด ี
๓  จัดกิจกรรมดา้นสาธารณสุข 
๔  ส่งเสริมสนบัสนุนใหป้ระชาชน
มีความรู้และมีสว่นรว่มในการดูแล
สุขภาพของตนเองและครอบครัว 
 
 
 
 

1 โครงการควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 
 
2 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย ์
 
3 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
 
4 โครงการกีฬาสมัพันธ์ต้านยาเสพติด 
 
 
5 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬา (จัดส่ง
นักกีฬา) 
 
 

-ประชาชนในพ้ืนท่ี
เทศบาลตำบลเพชรเมือง
ทอง 
-จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ทาง
การแพทย์ 
-พื้นที่ในเขตเทศบาล
ตำบลเพชรเมืองทอง 
-ประชาชนในพ้ืนท่ี
เทศบาลตำบลเพชรเมือง
ทอง 
-หน่วยงาน อปท.ในพ้ืนท่ี
อำเภอแสวงหา 
 
 

30,000 
 
 

40,000 
 

60,000 
 

249,438 
 
 

19,300 
 
 
 

-ประชาชนมีความรู้
เรื่องโรคไข้เลือดออก 
 
-มีวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การดำเนินงาน 
-พื้นที่ปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 
-ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงและ
ห่างไกลยาเสพติด 
-มีส่วนร่วมในการ
จัดการแข่งขันกีฬา
ส่วนราชการ 
 

-จำนวนประชาชน
ที่เข้าร่วมโครงการ 
 
-จำนวนวัสดุ 
อุปกรณ์ที่จัดหา 
-ลดปัญหาโรคพิษ
สุนัขบ้า 
-ร่วมกันทำ
กิจกรรมและสร้าง
ความสามัคค ี
-สร้างความสามัคคี
ของหน่วยงาน 
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(ต่อ) 6 จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมูท่ี่ 4 
 
 
7 จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมูท่ี่ 7 
 

-ประชาชน หมู่ที่ 4 
 
 
-ประชาชน หมู่ที่ 7 
 

87,000 
 
 

138,000 
 

-ประชาชนมีสุขภาพท่ี
ดีขึ้น 
 
-ประชาชนมีสุขภาพท่ี
ดีขึ้น 
 
 

-ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 
 

7 การพัฒนาด้าน
การบริหารเทศบาล 
และการบริหาร
กิจการบ้านเมือง 

๑  จัดให้มีการบริหารกิจกรรม
ของ เทศบาลตำบลเพชรเมือง
ทอง 
๒  จัดให้มีการบริหารงานด้าน
การเมือง  

1 โครงการพัฒนาศักยภาพของบคุลากร
เทศบาล 
 
 
 
2จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน กองการศกึษาฯ 
 
3 จัดซื้อตูเ้ก็บเอกสารบานเลื่อน กอง
การศึกษาฯ 
4 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ 
 
5 จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน สำนักปลัดฯ 
 
6 จัดซื้อโต๊ะทำงาน สำนักปลัดฯ 
 
7 จัดซื้อรถยนต์บรรทุกเครนไฮดรอลิค ติดตั้ง
ดั้ม พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน 
 

-ฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
ข้าราชการ พนักงานใน
เทศบาล 
-เพื่อใช้ในกองการศึกษาฯ 
 
-เพื่อใช้ในกองการศึกษาฯ 
 
-เพื่อใช้ในกองการศึกษาฯ 
 
-เพื่อใช้ในสำนักปลัด 
 
-เพื่อใช้ในสำนักปลัด 
 
-เพื่อใช้ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี
เทศบาลตำบลเพชรเมือง
ทอง 
 

135,670 
 
 
 
 

6,450 
 

10,000 
 

5,500 
 

8,600 
 

6,000 
 

2,685,000 
 

-เพื่อให้คณะผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภา 
ข้าราชการ พนักงาน 
ได้รับความรูจ้ากการ
ฝึกอบรม 
-มีครุภณัฑ์เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงาน 
-มีครุภณัฑ์เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงาน 
-มีครุภณัฑ์เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงาน 
-มีครุภณัฑ์เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงาน 
-มีครุภณัฑ์เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงาน 
-มีครุภณัฑ์เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงาน 
 

-จำนวนบุคลากร
ของเทศบาล ที่เข้า
ร่วมโครงการ 
 
 
-จำนวนครุภณัฑ์ใน
สำนักงาน 
-จำนวนครุภณัฑ์ใน
สำนักงาน 
-จำนวนครุภณัฑ์ใน
สำนักงาน 
-จำนวนครุภณัฑ์ใน
สำนักงาน 
-จำนวนครุภณัฑ์
สำนักงาน 
-บริการประชาชน
ได้อย่างท่ัวถึง 
 

รวม 20,132,046.94   
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1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนนิงาน 
ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 

เทศบาลตำบลเพชรเมืองทองอำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 

       

ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์ 
จำนวน
โครงการ 

ร้อยละของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ร้อยละของ
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 

การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และ
โครงสร้างพื้นฐาน 

18 23.68 3,058,000 14.32   

2 
การพัฒนาด้านการศึกษา 
คุณภาพชีวิต และความ
เข้มแข็งของชุมชน 

36 47.37 13,873,276 64.95   

3 
การพัฒนาด้านส่งเสรมิ
ประเพณีและรัฐพิธีท่ี
สำคัญ 

6 7.89 404,500 1.89   

4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 0 0.00 0 0.00   

5 การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 3 3.95 385,000 1.80   

6 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 6 7.89 763,000 3.57   

7 
การพัฒนาด้านบรหิาร
เทศบาล และบริหาร
กิจการบ้านเมือง 

7 9.21 2,876,550 13.47   

รวม 76 100.00 21,360,326 100.00   
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1.5 ปัญหา  และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
๑.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประชาคม  ยังมีน้อยไม่สามารถสะท้อนปัญหา  ความต้องการของคน

ส่วนใหญ่ได ้
๒.  จำนวนโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) มีจำนวนมาก ซึ่งไม่สามารถ

ดำเนินการได้ถึงครึ่งของโครงการ/กิจกรรม 
๓.  ผู้เข้าร่วมประชาคมยังไม่เข้าใจในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  ที่จะนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปียังมี

การเสนอโครงการที่ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเท่าที่ควร  ทำให้โครงการที่ถูกเสนอมามีจำนวนมากกว่างบประมาณใน
การดำเนินการ 

๔.  งบประมาณในการบริหารและพัฒนามีจำนวนจำกัด  ไม่เพียงพอกับการพัฒนาและทันต่อความต้องการของ
ประชาชน  จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า 

๕.  การประชาสัมพันธ์ข่าวสารยังไม่ทั่วถึง  ประชาชนไม่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร  นากจากผู้ที่เกี่ยวข้องที่ไป
ประชุม  ซึ่งก็ไม่นำข้อมูลมาแจ้งไห้กับประชาชนได้ทราบ 

ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ 
๑. เทศบาล ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้และเข้าใจ  เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นเพื่อสร้าง

ความเข็มแข็งให้กับท้องถิ่น 
๒. ควรจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรักษาสาธารณสมบัติ  และการปฏิบัติตาม 

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบัญญัติ  เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
๓. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบก่อนและหลัง  จัดทำโครงการกิจกรรมให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
๔. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจในการเข้ามามีส่วนร่วมและเสนอปัญหา  ความต้องการอย่างแท้จริงของ

หมู่บ้านในการนำปัญหาและความต้องการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๕. สร้างความเข้าใจให้กับผู้ร่วมประชาคม  ถึงการเสนอโครงการ/กิจกรรม  ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ 

เทศบาลได้รับการจัดสรร  เพราะการเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่มากเกินศักยภาพของ เทศบาล ที่จะดำเนินการจะทำให้
การบริหารนั่นเกิดความล้มเหลวในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ เทศบาล นั่นเอง 
 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า  การดำเนินโครงการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริงอยู่
ที ่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการร่วมมือของทุกภาคส่วน  ในการร่วมกันคิดร่วมกันทำ  ร่วมกัน
รับผิดชอบ  โดย เทศบาลเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังกล่าว  และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการควรให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึง  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความ
เจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นโดยการพัฒนาที่เกิดขึ้นจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
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2.แนวทางการติดตามและประเมินผล 
 2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  2.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
     การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง มีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ่างทอง ได้แก่ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปียุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 12 ยุทธศาสตร์ที ่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานและระบบโลจิสติกส์ สอดคล้องกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดอ่างทอง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่สู ่สังคมมั่นคงและเป็นสุข  สอดคล้องเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ่างทอง ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปียุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  สอดคล้องกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดอ่างทอง  ตามยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่สู่สังคมม่ันคงและเป็นสุข  สอดคล้องเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ่างทอง  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมประเพณีและรัฐพิธี   ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปียุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
เสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดอ่างทอง  
ตามยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่สู่สังคมมั่นคงและเป็นสุข  สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ่างทอง  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปียุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันอย่างยั่งยืนสอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดอ่างทอง  
ตามยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่สู่สังคมมั่นคงและเป็นสุข  สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ่างทอง  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปียุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์
จังหวัดอ่างทอง ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่สู่สังคมมั่นคงและเป็นสุข  สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
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การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ่างทอง ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปียุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การสร้างความเป็นธรรมและความเหลื่อมล้ำทางสังคม สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดอ่างทอง ตามยุทธศาสตร์ที่ 
1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่สู่สังคมมั่นคงและเป็นสุข  สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ่างทอง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการเทศบาล และการบริหารกิจการบ้านเมือง ความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปียุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ  สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการในภาครัฐ
และธรรมาภิบาลในสังคม สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดอ่างทอง ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่สู่สังคม
มั่นคงและเป็นสุข  สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ่างทอง 
ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
  2.1.2 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง (พ.ศ.2561-2565) 
  (1)วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี ประชาชนมีสุข พร้อมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง” 

(2) ยุทธศาสตร์ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน  
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมประเพณีและรัฐพิธี 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการเทศบาล และการบริหารกิจการบ้านเมือง 

3 เป้าประสงค์ 
-เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค 
-เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 
-เพ่ือให้ประชาชนมีถนนที่มีมาตรฐานสำหรับใช้ในการสัญจรไปมาและขนส่งสินค้าทางการเกษตรออกสู่ตลาด 
-เพ่ือให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและมีความสุขอย่างยั่งยืน 

4 ตัวชี้วัด 
 -จำนวนครัวเรือนร้อยละ ๘๐  ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมดในเขตพ้ืนที่ มีน้ำประปาอุปโภค-บริโภค 
 -จำนวนครัวเรือนร้อยละ ๘๐  ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมดในเขตพ้ืนที่ที่มีไฟฟ้าใช้ 
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 -จำนวนประชาชนร้อยละ ๘๐ ของจำนวนประชาชนทั้งหมดในเขตพ้ืนที่มีความพึงพอใจต่อถนนที่ใช้สัญจรไปมา
และขนส่งพืชผลทางการเกษตร 
 -จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมที่เทศบาลฯจัด มากกว่าร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมายผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
 

2.2 ค่าเป้าหมาย 
 -ขยายเขตประปา ปีละ ๑ จุด :หมู่บ้าน 
 -ขยายเขตไฟฟ้า ปีละ ๑ จุด : หมู่บ้าน 
 -ก่อสร้าง-ซ่อมแซม-ลงหินคลุก ถนน, สะพาน ปีละ ๑ จุด :หมู่บ้าน 
 -จัดกิจกรรมที่ประชาชนมีส่วนร่วมและได้ประโยชน์ ปีละไม่น้อยกว่า ๑๐ โครงการ 

2.3 กลยุทธ์ 
 -การขยายเขตประปา 
 -การขยายเขตไฟฟ้า  
 -การก่อสร้าง , การซ่อมแซม , การลงหินคลุกถนน ภายในหมู่บ้าน และเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน  
 -การก่อสร้างสะพาน 
 -การจัดกิจกรรมของเทศบาลฯที่ประชาชนมีส่วนร่วมและได้ประโยชน์ 

2.4 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  เพื่อให้การบริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสามารถแก้ไข
ปัญหา พัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพเศรษฐกิจ สังคม ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ นโยบายของรัฐบาล จึงได้กําหนดยุทธศาสตร์ไว้ ๗ ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมประเพณีและรัฐพิธีที่สำคัญ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารเทศบาล  และบริหารกิจการบ้านเมือง 
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2.5 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง  มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบล 

เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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  2.1.3  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
  1) SWOT Analysis 

 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น  ดำเนินการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับชุมชนและทั้ งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตำบล  อำเภอ  
เนื่องจากในเขตเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง  มีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมี
ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้ 

๑.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก   

  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ 
(integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ 
เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

๑.๑ โอกาส (O : Opportunity) 

(๑)  มีองค์กรภาครัฐอยู่ใกล้พื้นที่  เช่น  อำเภอ  เกษตรอำเภอ  ปศุสัตว์อำเภอ ศูนย์ประสานงาน 
โรงพยาบาล  สาธารณสุขอำเภอ เป็นต้น 

(2)  มีสถานศึกษาระดับประถมและขยายโอกาสในพ้ืนที่ 
(3)  มีเส้นทางคมนาคมสะดวกสามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 

  (4)  มีระบบบริการพ้ืนฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจดังนี้ 
การไฟฟ้าสาขาแสวงหา   
โทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต  TOT  3BB  AIS  เป็นต้น 
ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์    

  (5)  มีศูนย์ดำรงธรรมระดับอำเภอ  ระดับท้องถิ่น   
๑.๒  อุปสรรค (T : Threat) 

 (๑)  งบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในการพัฒนา 
 (๒)  ขาดความร่วมมือจากประชาชน 

(๓)  การจัดสรรงบประมาณของส่วนกลางไม่ตรงกับความต้องการในการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาของ
ท้องถิ่น 

(4)  ปัญหายาเสพติด แหล่งอบายมุขเป็นการมอมเมาเยาวชนก่อให้เกิดปัญหาสังคม 
(๔)  การรับวัฒนธรรมทางตะวันตกที่ไม่เหมาะสมของเยาวชน 
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 ๒.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือ
จุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่งการติดตาม
และประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน  
โอกาส  ข้อจำกัด  ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้  

๒.๑ จุดแข็ง (S : Strength) 

(๑)  ประชาชน  ผู้นำชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนาท้องถิ่นของ 
ตนเอง 
(๒)  ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 
(๓)  ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
(4)  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญได้แก่ข้าวข้าวโพด   
และอ้อย   ฯลฯ 
(5)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ๑  แห่ง  เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 
(6)  มีการประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลเพชรเมืองทองกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
(7)  เทศบาลตำบลเพชรเมืองทองมีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหา 
ความเดือดร้อนของประชาชน 
(8)  มีวัด3แห่ง 
(9)  เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง มี เว็บไซต์ ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล 
ข่าวสาร 
(10)  หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมันมีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใน 
ชุมชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 

๒.๒  จุดอ่อน (W : Weakness) 

(๑)  การมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ค่อยมีส่วนร่วมเท่าที่ควร 
(๒)  ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวทำให้ขาดรายได้ 
(๓)  ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือดำเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพอย่าง 
เข้มแข็ง 

      (4)  ประชาชนขาดความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการประกอบอาชีพ 
(5)  สาธารณูปการไม่ครอบคลุม ไม่เพียงพอกับความต้องการ 
(6)  งบประมาณของเทศบาลมีน้อย ไม่เพียงพอในการพัฒนา 
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2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  2.2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

ดำเนินการจริง 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณโภค สาธารณูปการ 
และโครงสร้างพื้นฐาน 

-แผนงานเคหะและชุมชน 
 

กองช่าง สำนักปลัด 23 3,040,000 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และ
ความเข้มแข็งของชุมชน  

-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
-แผนงานรักษาความสงบภายใน 
-แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
-แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงานงบกลาง 

กองการศึกษาฯ สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

32  15,082,957 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมประเพณีและรัฐพิธี
ที่สำคัญ 

-แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
-แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

กองการศึกษาฯ สำนักปลัด 7 405,000 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
-แผนงานการเกษตร 

สำนักปลัด  1 20,000 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม -แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
-แผนงานเคหะและชุมชน 

สำนักปลัด กองช่าง 6 671,000 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข -แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

สำนักปลัด กองการศึกษา 6 582,000 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารเทศบาล และ
บริหารกิจกาบ้านเมือง 

-แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

สำนักปลัด กองการศึกษา 
กองช่าง 

11 308,800 

รวม    86 20,109,757 
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จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1)ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และ
โครงสร้างพื้นฐาน 

69 48,249,000 69 48,249,000 23 6,428,000 40 7,981,000 46 19,019,900 247 129,926,900 

2)ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต 
และความเข้มแข็งของชุมชน 

72 36,390,500 72 36,390,500 51 31,346,000 51 31,266,000 48 32,614,000 240 157,745,000 

3)ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมประเพณี
และรัฐพิธีท่ีสำคัญ 

7 690,000 7 690,000 8 550,000 8 550,000 8 550,000 40 2,650,000 

4)ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

10 1,240,000 10 1,240,000 9 370,000 9 370,000 9 370,000 43 3,590,000 

5)ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อม 

9 1,170,000 9 1,170,000 5 1,170,000 5 1,170,000 4 670,000 32 5,350,000 

6)ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข 

19 2,105,000 19 2,105,000 13 1,020,000 15 1,080,000 13 1,020,000 67 5,160,000 

7)ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารเทศบาล 
และบริหารกิจการบ้านเมือง 

16 958,000 16 958,000 9 2,720,000 9 2,720,000 7 2,580,000 36 13,200,000 

รวม 202 101,774,500 203 101,774,500 118 43,604,000 137 45,137,000 135 56,823,900 705 317,621,900 
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 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นมาปฏิบัติจริง ประจำประงบประมาณ 2562 
ลำดับ

ที ่
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

ดำเนินการจริง 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน 

   

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 6 จากถนน คสล.เดิม ถึงบ้านนายสุวิทย์ บำเพ็ญ
ทาน 

149,000 133,000  

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 
ถนนเลียบคลองชลประทาน ถึง บ้าน 
นางอุบล แพเจริญ 

179,000 162,000  

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 
หน้าบ้านนายคะนอง บุญหงส์ ถนนเลียบคลอง
ชลประทาน 

201,000 184,000  

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12
จากถนน คสล. บ้านนางชะลอ แสงจันทร์ ถึง บ้านนาง
สุมาลี เพ็งสถิต 

146,000 134,000  

5 โครงการก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 12 
จากถนน คสล.เดิม แยกบ้านนายคำนวณ สุขประเสริฐ 
ถึงบ้านนางแกละ สุดประเสริฐ 

99,000 87,000  

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 
จากถนลาดยางบริเวณบ้าน นางสาวประนอม พลอย
แสง ถึงบ้านนายลั่นทม ภู่พงษ์ 

76,000 68,000 
 

 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 
จากถนนลาดยางบริเวณบ้าน นายหยอย นาคทอง ถึง
บ้านนายเดโช เชื้อแดง 

59,000 53,000  

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 
จุดดำเนินการ ถนนเลียบคลองชลประทาน 

300,000 268,000  

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 จุด
ดำเนินการจากทางเข้าประปาภูมิภาค ถึงบ้านนาย
จำรัส ช่างบรรจง 

65,000 63,000  

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 จุด
ดำเนินการจากถนนสายบ้านเพชร-ดอนกร่าง ถึงบ้าน
นายอัครพล หมู่ทหาร 

71,000 64,000  

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 จุด
ดำเนินการ จากบ้านนายสำเนา แมลงทับ ถึงบ้านนาง
ประจวบ สนเสริม 

74,000 67,000  
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ลำดับ
ที ่

โครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
ดำเนินการจริง 

(บาท) 
หมายเหตุ 

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 จุด
ดำเนินการ ซอยบ้านนางละออง 
ยิ้มกระจ่าง 

140,000 128,000  

13 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 9 จุด
ดำเนินการจากบ้านนายสระ ภู่พงษ์ ถึงบ้านนายสุวิน 
สนธิรอด 

120,000 119,000  

14 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 9 จุด
ดำเนินกาจากถนน คสล.เดิม ถึงบ้าน 
นางสาลี่ ชานุช 

20,000 19,500  

15 โครงการก่อสร้างสะพานเหล็ก หมู่ที่ 9 จุดดำเนินการ 
บริเวณหน้าบ้านนางระเบียบ  
ยิ้มกระจ่าง 

40,000 39,500  

16 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมติดตั้งโคมกิ่ง หมู่
ที่ 11 จุดดำเนินการจากบ้านผู้ใหญ่สมชาย บุญสันต์ 
ถึงท่ีของนายทุเรียน รอดจรูญ 

300,000 339,389.01 โอน
งบประมาณ 

17 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมติดตั้งโคมกิ่ง หมู่
ที่ 8 จำนวน 2 จุด  

226,000 219,436.96  

18 โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบล
เพชรเมืองทอง 

40,000 39,500  

19 โครงการลงลูกรัง หมู่ที่ 13 จุดดำเนินการบ้านแฉล่ม 
พ่ึงเสือ 

93,000 92,000  

20 โครงการลงลูกรัง หมู่ที่ 4 จุดดำเนินการจากสะพาน
บ้านเพชรเลียบคลองชลประทานระบายน้ำใหญ่ 2 ฝั่ง 

192,000 190,000  

21 โครงการลงลูกรัง หมู่ที่ 4 จุดดำเนินการจากบ้านนาย
วันชัย จันทร์เรือง ถึง บ้านนายสมพร ทับสิน 

19,000 7,831  

22 โครงการลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 จุด
ดำเนินการบ้านนายวันชัย กลิ่นกุหลาบ ถึงบ้านนาย
ประเทือง กล่อมอารมณ์ 

187,000 185,000  

23 โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม  
หมู่ที่ 7 

244,000 242,000  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา คุณภาพ
ชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 

   

24 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
 
 

200,500 197,782  
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ลำดับ
ที ่

โครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
ดำเนินการจริง 

(บาท) 
หมายเหตุ 

25 โครงการจัดทำเว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลเพชร
เมืองทอง 

50,000 30,000  

26 โครงการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 21,000 8,450  
27 โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน 20,000 15,371  
28 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 141,799  

     654,400.72 

 
29 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด

พ้ืนที่เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 
699,562 

30 โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลเพชรเมืองทอง 

313,600 313,600  

31 โครงการวันสำเร็จการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 30,000 23,600  
32 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขต

เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 
1,452,000 1,246,000  

33 โครงการสายสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
เพชรเมืองทอง 

30,000 19,715  

34 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 

40,000 36,900  

35 ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลเพชรเมืองทองจำนวน 64 คน 

108,800 108,800  

36 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 

72,320 72,320  

37 โครงการจัดงานวันเด็ก 100,000 93,000  
38 โครงการสนับสนุนจัดหาครูอัตราจ้างให้แก่โรงเรียนใน

สังกัดเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 
264,000 264,000  

39 อุดหนุนโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม โครงการกีฬาต้าน
ภัยยาเสพติด 

30,000 30,000  

40 อุดหนุนโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมโครงการดนตรี วง
ดุริยางค์เพ่ือการศึกษาและบริการประชาชน 

50,000 50,000  

41 โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 100,000 94,500  
42 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,071,000 7,584,300  
43 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 2,160,000 1,888,800  
44 อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง 8,000 8,000  
45 โครงการติดตั้งกล้อง CCTV จุดดำเนินการ สำนักงาน

เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 
 

102,000 102,000  
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ลำดับ
ที ่

โครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
ดำเนินการจริง 

(บาท) 
หมายเหตุ 

46 โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขัน 

50,000 20,300  

47 ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น รถบรรทุกน้ำ 
วิทยุสื่อสาร ฯลฯ 

40,000 23,556.05  

48 โครงการช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเมื่อเกิดสา
ธารณภัย 

707,376 45,988  

49 โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. 50,000 44,270  
50 จัดซื้อเครื่องแต่งกาย งานป้องกันฯ เช่น ชุดดับเพลิง 

หมวก รองเท้า ถุงมือ เสื้อสะท้อนแสง 
41,000 2,540  

51 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,000 15,600  
52 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 40,000 35,830  
53 จัดซื้อวัสดุในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 20,000 28,600 โอน

งบประมาณ 
54 ค่าจัดซื้อน้ำยาเคมี (ถังดับเพลิง) 10,000 1,400  
55 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล

สำคัญ 
20,000 5,700  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการส่งเสริม
ประเพณีและรัฐพิธีที่สำคัญ 

   

56 
 

โครงการประเพณีลอยกระทง 50,000 49,800  

57 โครงการวันรำลึกสดุดีวีรชนคนแสวงหา 150,000 150,000  
58 โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา 20,000 19,400  
59 โครงการอุดหนุนอำเภอแสวงหา(ส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว) 
40,000 40,000  

60 โครงการอุดหนุนอำเภอแสวงหา (ค่าใช้จ่ายในการจัด
งานรัฐพิธี) 

15,000 15,000  

61 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 

100,000 68,455  

62 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 

30,000 24,360  

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ    
63 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและฝึก

อาชีพของชุมชน 
20,000 12,090  

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม    
64 จัดซื้อ ไม้ยืนต้น ไม้ดอก พันธุ์พืช หญ้าต่างๆ เพ่ือจัด

ภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลฯ 
66,000 61,515  
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ลำดับ
ที ่

โครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
ดำเนินการจริง 

(บาท) 
หมายเหตุ 

65 ค่าจ้างเหมาหรือค่าริการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

200,000 184,068.50                                                         

66 โครงการคัดแยกขยะเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 20,000 20,000  
67 จัดซื้อถังขยะ 80,000 79,050  
68 โครงการธนาคารขยะ 5,000 5,000  
69 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถกระเช้า/รถบรรทุกขยะ 300,000 298,000  

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสาธารณสุข    
70 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบล

เพชรเมืองทอง (สปสช.) 
120,000 120,000  

71 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดหมู่บ้าน 250,000 245,611  
72 สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ

สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จระเจ้าลูกเธอฯ 

12,000 6,435  

73 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอฯ 

70,000 60,350 
 

 

74 โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 
 

30,000 29,290  

75 จัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ 
 

100,000 77,750  

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารเทศบาล 
และการบริหารกิจการบ้านเมือง 

   

76 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมจอ ขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง  
ของสำนักปลัด 

66,000 33,000 จัดซื้อ 1 
เครื่อง 

77 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
ของสำนักปลัด 

4,300 4,300  

78 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมจอ ขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง  
ของกองคลัง 

44,000 22,000 จัดซื้อ 1 
เครื่อง 

79 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว/ดำ 
จำนวน 1 เครื่อง ของกองคลัง 

15,000 15,000  

80 จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่องของกอง
คลัง 
 

2,500 2,500  
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ลำดับ
ที ่

โครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
ดำเนินการจริง 

(บาท) 
หมายเหตุ 

81 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมจอ ขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้วจำนวน 2 เครื่อง ของกองช่าง 
แบบที่ 1 

44,000 22,000 จัดซื้อ 1 
เครื่อง 

82 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอ ขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ของกองช่าง 
แบบที่ 2 

30,000 30,000  

83 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกสำหรับกระดาษขนาด A 
จำนวน 1 เครื่อง ของกองช่าง 

7,100 7,100 
 

84 จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่องของกอง
ช่าง 

7,500 5,000 จัดซื้อ 2 
เครื่อง 

85 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน ชนิดตั้งหรือ
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ)  
จำนวน 1 เครื่อง ของกองช่าง 

32,400 32,400 
 

86 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน ชนิดตั้งหรือ
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 
จำนวน 2 เครื่อง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

56,000 56,000  

รวม 20,109,757 17,764,954.24  
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ส่วนที่ 3   
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

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

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทองเป็นดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลเพชรเมือง
ทอง 

20 19 19.00 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 19 19.00 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 57 7.00 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  10 9 1.50 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  10 9 1.50 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 9 1.50 
 3.4 วิสัยทัศน์  5 5 0.42 
 3.5 กลยุทธ์   5 5 0.42 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 5 0.42 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  5 5 0.42 
 3.8 แผนงาน  5 5 0.42 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  5 5 0.42 

รวมคะแนน  100 95 45.00 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 
 

1.2  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื ้นฐาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

20 
 

   

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้ง
ของหมู ่บ ้าน/ชุมชน/ตำบล ล ักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 3 0.45  

1.2 ข้อม ูลเก ี ่ยวกับด ้านการเม ือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน
ประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร 
ฯลฯ 

2 2 0.30  

1.3 ข้อมูลเกี ่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม      ยา
เสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 2 0.30  

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น 
การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  
โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 0.30  

1.5 ข้อมูลเกี ่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที ่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน  

2 2 0.30  

1.6 ข ้อม ูลเก ี ่ยวก ับศาสนา ประเพณี  
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา
ถิ ่น สินค้าพื ้นเมืองและของที ่ระลึก ฯลฯ 
และอื่น ๆ 

2 2 0.30  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 1.7 ข้อมลูเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 
น้ำ ป่าไม้ ภเูขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 1 0.15  
 

1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ. 

2 2 0.30  

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 
วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมทำ 
ร ่ วมต ัดส ินใจ ร ่ วมตรวจสอบ ร ่ วมรับ
ประโยชน์ ร ่วมแก้ป ัญหา ปร ึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3 2 0.30  

 รวม 20 19 2.70  
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1.3     การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20    
 2.1 การวิเคราะห์ที ่ครอบคลุมความเชื่อมโยง 

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่นนโยบายของผู้บริหารท้องถิ ่น รวมถึง
ความเชื ่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 

5 4 1.00  

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับ
ใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

3 3 0.75  

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน 
ก า ร ศ ึ ก ษ า  ส า ธ า ร ณ ส ุ ข  ค ว า ม ย า ก จ น 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี 
จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป็นต้น 

3 3 0.75  

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน
รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็น
ต้น 

3 3 0.75  

2.5 การวิเคราะห์สิ ่งแวดล้อม พื ้นที ่ส ีเขียว 
ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ
หร ือส ิ ่ งท ี ่ เก ิดข ึ ้น การประด ิษฐ ์ท ี ่ม ีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

3 3 0.75  

 2.6 ผลการว ิ เคราะห ์ศ ักยภาพเพ ื ่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที ่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-
Strength (จ ุดแข ็ง) W-Weakness (จ ุดอ ่อน) O-
Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

3 3 0.75  

 รวม 20 19 4.75  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร์ 60    
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น  
ประเด ็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชา
ร ัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และThailand 4.0 

10 10 1.67  

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด 
สอดคล ้องและเช ื ่ อมโยงก ับสภาพส ั งคม 
เศรษฐก ิจ ส ิ ่ งแวดล ้อมของท ้องถ ิ ่ น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ 
แผนย ุทธศาสตร ์ชาต ิ  20 ป ี  แผนพ ัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 
4.0 

10 9 1.50  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิ  แผนการบร ิหารราชการแผ ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรฐับาล 
หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ 
Thailand 4.0 

10 10 1.67  

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถงึ
อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของเทศบาลตำบล
เพชรเมืองทอง และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

5 5 0.83  

 3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่
ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดำเนินการ
ให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 5 0.83  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่ง
หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 5 0.83  

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ ่งมั ่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะ
นำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5 5 0.83  

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต 
กำหนดจุดม ุ ่งหมายในเร ื ่องใดเร ื ่องหนึ ่งหรือ
แผนงานที ่ เก ิดจากเป้าประสงค์ ต ัวชี ้ว ัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ความชัดเจน นำไปสู ่การจัดทำโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและ
ความเชื่อมโยงดังกล่าว 

5 5 0.83  
 

 3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น
ที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบ ับท ี ่  12  Thailand4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากล ุ ่มจ ังหว ัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

5 5 0.83  

 รวม 60 57 9.83  
                              รวมคะแนน 100  100   45.00  
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
 ผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทองเป็นดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 9 9.00 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 9 9.00 
3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 9 9.00 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 9 9.00 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 57 4.75 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5 0.42 
 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5 0.42 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 5 0.42 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  5 4 0.33 
 5.5 เป ้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 4 0.33 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4 0.33 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 5 0.42 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 5 0.42 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 5 0.42 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 5 0.42 
 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5 5 0.42 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 5 0.42 
รวมคะแนน  100 92 39.75 
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2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการของ เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ของ
เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง (ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/ Demand ( Demand 
Analysis)/GlobalDemandและ Trend
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อ
การพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจด้านสังคม ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 9 9.00  

รวม 10 9 9.00  
   
 
2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อ
นำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้
กำหนดไว ้เท ่าไหร ่ จำนวนที ่ไม ่สามารถ
ดำเนินการได้ม ีจำนวนเท่าไหร่ สามารถ
อ ธ ิ บ า ย ไ ด ้ ต า ม ห ล ั ก ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถ ิ ่นตาม
อำนาจหน้าที่ท่ีได้กำหนดไว้ 

10 
 
5 

 
 

5 
 

 
 

5.00 

 

2.2 ว ิ เคราะห ์ผลกระทบ/ส ิ ่ งท ี ่กระทบ 
( Impact)  โครงการท ี ่ดำเน ินการใน เ ชิ ง
ปริมาณ (Quantitative) 

5 4 4.00  

รวม 10 9 9.00  
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2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ ่นไป

ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการใน
พื้นที่น้ัน ๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึง
พอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง 
ๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถ
ใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

10 
 

5 

 
 

5 

 
 

5.00 

 

3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ ่งท ี ่กระทบ ( Impact) 
โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

5 4 4.00  

รวม 10 9 9.00  

  
2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลเพชร
เมืองทองในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand  
(Demand Analysis) / Global Demand/Trend 
หรือหลักการบูรณาการ(Integration) กับ เทศบาล
ตำบลเพชรเมืองทอง ที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 

10 
5 

 
5 

 
5.00 

 

4.2  วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ  ที่สอดคล้อง
กับการแก้ไขปัญหาความยากจน   หลักประชารัฐ และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local  Sufficiency  
Economy  Plan : LSEP) 

5 4 4.00  

รวม 10 9 9.00  
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 2.6 โครงการพัฒนา 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
5 โครงการพัฒนา 60    
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น และ
ดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมันที ่กำหนดไว้ ช่ือ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่าน
แล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

5 5 0.42  

5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้อง
กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ
โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความ
เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 5 0.42  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน
นำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไป
ให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุจำนวนเท่าไร  
กล ุ ่ ม เ ป ้ า หม ายค ื ออะ ไ ร  ม ี ผ ลผล ิ ต อย ่ า ง ไ ร 
กลุ ่มเป้าหมาย  พื ้นที ่ดำเนินงาน และระยะเวลา
ดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน  
เร ิ ่มต ้นในช่วงเวลาใดและจบลงเม ื ่อไร  ใครคือ
กลุ ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ ่มเป้าหมายมี
หลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย
หลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

5 5 0.42  

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ี
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

5 4 0.33  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 5.5 เป ้าหมาย (ผลผล ิตของโครงการ) ม ีความ

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) 
ยึดวิส ัยทัศน์ภายใต้ย ุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการ
นำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่
ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้
แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลดุพ้นกับดักรายไดป้านกลางสูร่ายได้สงู (2) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อ
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อม
ล้ำทางสังคม (4)  การรองรับการเชื ่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

5 4 0.33  

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy 
หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้
มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ 
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) 
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที ่เติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได ้ เปรี ยบ เช ิ ง เปร ี ยบ เท ี ยบ เช ่น  ด ้ าน เกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 
 

5 4 0.33  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถิ ่นมีความสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเชื ่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

5 5 0.42  

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้
หลักประชารัฐ 
เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการ
ต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP) 

5 5 0.42  

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 
ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) 
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม 
(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

5 5 0.42  

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธกีาร
งบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคลอ้ง
กับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของ
ราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการ
กำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์                

5 5 0.42  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.11 ม ีการกำหนดตัวช ี ้ว ัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 
ม ี ก า ร ก ำ ห น ด ดั ช น ี ช ี ้ ว ั ด ผ ล ง า น  (Key 
Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ 
(measurable) ใ ช ้ บ อ ก ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ผ ล
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ 
การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงค์ที่ เก ิดที ่ส ิ ่งท ี ่ ได ้ร ับ (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5 5 0.42  

5.12 ผลที ่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที ่เกิดขึ ้นได้จริงจากการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เก ิดขึ ้นจะต้องเท่าก ับว ัตถุประสงค์หรือ
มากกว ่ าว ั ตถ ุประสงค ์  ซ ึ ่ งการ เข ี ยน
วัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเปน็ไป
ได ้ และม ีความเฉพาะ เจาะจง  ในการ
ดำเน ินงานตามโครงการ (2 )  ว ัดและ
ประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) 
ระบุสิ่งท่ีต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติ
ได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความ
เป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 5 0.42  

 รวม 60 57 4.75  

   
 
 
 
 
 
 



49 
 

แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

คำชี้แจง: แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 
2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน ธันวาคม 2562 

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2562 
3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นโครงการในปี 2562 และจำนวน

โครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการ 

ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา 

ดำเนินการจริง คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ 

1 
การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

69 23 33.33   

2 
การพัฒนาด้านการศึกษา คุณภาพ
ชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 

72 32 44.44   

3 
การพัฒนาด้านส่งเสริมประเพณีและ
รัฐพิธีที่สำคัญ 

8 7 87.50   

4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ    10 1 10.00   

5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 9 6 66.67   

6 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 19 6 31.58   

7 
การพัฒนาด้านบริหารเทศบาล และ
บริหารกิจการบ้านเมือง 

16 11 68.75   

รวม 203 86 42.36   
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แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

คำชี้แจง: แบบที่ ๓/๒ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ (จำนวน 40 คน) 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  ชาย จำนวน  19  คน  หญิง จำนวน  21  คน 

2. อาย ุ  ต่ำกว่า 20 ปี จำนวน  2   คน  20 – 30 ป ี จำนวน  6  คน 
  31 – 40 ป ี จำนวน  12 คน  41 – 50 ป ี จำนวน  8  คน 
  51 – 60 ป ี จำนวน  7   คน  มากกว่า  60  ปี จำนวน   5   คน 

3. การศึกษา  ประถมศึกษา  จำนวน 15 คน  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  จำนวน  8  คน 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  จำนวน 7 คน  ปริญญาตรี   จำนวน 10 คน 
สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน - คน  อ่ืนๆ     จำนวน  –  คน 

๔. อาชีพหลัก รับราชการ  จำนวน  2  คน   เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน  6  คน 
 ค้าขาย   จำนวน  6  คน   ธุรกิจส่วนตัว   จำนวน  3  คน 
 รับจ้าง    จำนวน  9  คน   นักเรียนนักศึกษา  จำนวน  6  คน 
 เกษตรกร   จำนวน  8  คน   อ่ืนๆ   จำนวน  –  คน 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

1. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง มากน้อยเพียงใด 

ประเด็นความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจปาน
กลาง 

พอใจน้อย 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 23 17 - 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 21 17 2 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 26 14 - 

4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
ทราบ 

25 15 - 

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 20 16 4 

6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 28 12 - 

7. ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

20 16 4 

8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 29 11 - 

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 24 16 - 

 จากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ผลปรากฏว่าประชาชนส่วนใหญ่ 
มี ความพึงพอใจมาก  มาเป็น อันดับหนึ่ง ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 
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2. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ในการพัฒนา
ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนของท่าน
เท่าใด 

ประเด็นความพึงพอใจ คะแนน 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.14 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.2 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.24 

4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.12 

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.24 

6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.04 

7. ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.16 

8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.04 

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 7.06 

รวม 64.24 

คะแนนรวม   64.24  คิดเป็นร้อยละ  8.03 

3. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ในการพัฒนา
ด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งชองชุมชน โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนของท่าน
เท่าใด 

ประเด็นความพึงพอใจ คะแนน 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.32 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.34 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.1 

4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.3 

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.12 

6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.2 

7. ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.18 

8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.02 

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 7.02 

รวม 64.60 

คะแนนรวม  64.60  คิดเป็นร้อยละ  8.08 



52 
 

4. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ในการพัฒนา
ด้านการส่งเสริมประเพณีและรัฐพิธีที่สำคัญ โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนของท่านเท่าใด 

ประเด็นความพึงพอใจ คะแนน 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.32 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.32 

4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.18 

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.2 

6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.1 

7. ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.08 

8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.08 

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 7 

รวม 64.28 

คะแนนรวม  64.28  คิดเป็นร้อยละ  8.04 

 

5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ในการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนของท่านเท่าใด 

ประเด็นความพึงพอใจ คะแนน 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.4 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.3 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.26 

4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.18 

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.12 

6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.04 

7. ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.1 

8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.06 

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 7.1 

รวม 64.56 

คะแนนรวม  64.56   คิดเป็นร้อยละ  8.07 
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6. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ในการพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนของท่านเท่าใด 

ประเด็นความพึงพอใจ คะแนน 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.36 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.26 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.22 

4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.12 

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.04 

6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.02 

7. ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.04 

8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.04 

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 7.06 

รวม 64.16 

คะแนนรวม  64.16  คิดเป็นร้อยละ  8.02 

 

7. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ในการพัฒนา
ด้านสาธารณสุข โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนของท่านเท่าใด 

ประเด็นความพึงพอใจ คะแนน 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.36 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.28 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.22 

4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.04 

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.16 

6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.04 

7. ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.14 

8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.14 

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 7 

รวม 64.38 

คะแนนรวม  64.38  คิดเป็นร้อยละ  8.05 
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8. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ในการพัฒนา
ด้านการบริหารเทศบาล และการบริหารกิจการบ้านเมือง โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนของท่าน
เท่าใด 

ประเด็นความพึงพอใจ คะแนน 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.18 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.16 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.2 

4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.14 

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.06 

6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.04 

7. ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.12 

8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.1 

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 7.18 

รวม 64.18 

คะแนนรวม  64.18  คิดเป็นร้อยละ  8.02 

 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ  

คำชี้แจง : ผู้ตอบแบบสอบถามเขียนข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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แบบการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

 

คำชี้แจง  : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการ
ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินการ 
ไม่มีการ

ดำเนินการ 
1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพฒันาท้องถิ่น ✓  
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ✓  
1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนนุการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุการจัดทำแผนพฒันาท้องถิ่น ✓  
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

✓  

2.  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.1  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดทำ
ฐานข้อมูล 

✓  

2.2  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดทำแผน ✓  
2.3  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

✓  

2.4  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

✓  

2.5  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

✓  

2.6  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื ✓  
2.7  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ✓  
2.8  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพฒันา ✓  
2.9  มีการกำหนดยุทธศาสตรท์ี่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การของจังหวัด ✓  
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพฒันา ✓  
2.11 มีการกำหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
2.12 มกีารทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่ ✓  
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แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

 คำชี้แจง  :  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   
ส่วนที่  1ข้อมูลทั่วไป 
1.1  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง  
ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1)ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และ
โครงสร้างพื้นฐาน 

69 48,249,000 69 48,249,000 23 6,428,000 40 7,981,000 46 19,019,900 247 129,926,900 

2)ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต 
และความเข้มแข็งของชุมชน 

72 36,390,500 72 36,390,500 51 31,346,000 51 31,266,000 48 32,614,000 240 157,745,000 

3)ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมประเพณี
และรัฐพิธีท่ีสำคัญ 

7 690,000 7 690,000 8 550,000 8 550,000 8 550,000 40 2,650,000 

4)ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 10 1,240,000 10 1,240,000 9 370,000 9 370,000 9 370,000 43 3,590,000 

5)ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อม 9 1,170,000 9 1,170,000 5 1,170,000 5 1,170,000 4 670,000 32 5,350,000 

6)ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข 19 2,105,000 19 2,105,000 13 1,020,000 15 1,080,000 13 1,020,000 67 5,160,000 

7)ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารเทศบาล 
และบริหารกิจการบ้านเมือง 

16 11,930,000 16 11,930,000 9 2,720,000 9 2,720,000 7 2,580,000 36 13,200,000 

รวม 203 101,774,500 203 101,774,500 118 43,604,000 137 45,137,000 135 56,823,900 705 317,621,900 
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สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
 

ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการ 

ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา 

โครงการ
ดำเนินการจริง 

ร้อยละของของ
โครงการที่

ปรากฏในแผนฯ 
หมายเหตุ 

1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน 

69 23 33.33   

2 การพัฒนาด้านการศึกษา คุณภาพ
ชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 

72 32 44.44   

3 การพัฒนาด้านส่งเสรมิประเพณีและ
รัฐพิธีท่ีสำคัญ 

8 7 87.50   

4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 10 1 10.00   

5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 9 6 66.67   

6 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 19 6 31.58   

7 การพัฒนาด้านบรหิารเทศบาล และ
บริหารกิจการบ้านเมือง 

16 11 68.75   

รวม 203 86 42.36   
 
 

 
 

 
 
 

สรุปรายงานผลการดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ลำดับ

ที ่
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการทีส่ามารถดำเนินการได้ 

คิดเป็นร้อยละของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละของ
เทศบัญญัติ 

1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 203 90,612,500 

42.36 80.37 2 
ตั้งในเทศบาลบัญญัติ
งบประมาณ 

107 20,945,967 

3 สามารถดำเนินการได ้ 86 17,764,954.24 
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รายงานสรุปผลการดำเนินการงาน ประจำปี 2562 
 

ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์ 
จำนวน
โครงการ 

ร้อยละของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ร้อยละของ
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 
การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และโครงสร้าง
พื้นฐาน 

23 26.74 3,040,000 15.12   

2 
การพัฒนาด้านการศึกษา 
คุณภาพชีวิต และความ
เข้มแข็งของชุมชน 

32 37.21 15,082,957 75.00   

3 การพัฒนาด้านส่งเสรมิ
ประเพณีและรัฐพิธีท่ีสำคญั 7 8.14 405,000 2.01   

4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ    1 1.16 20,000 0.10   

5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 6 6.98 671,000 3.34   

6 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 6 6.98 582,000 2.89   

7 
การพัฒนาด้านบรหิาร
เทศบาล และบริหารกิจการ
บ้านเมือง 

11 12.79 308,800 1.54   

รวม 86 100.00 20,109,757 100.00   
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การวิเคราะห์เชิงคณุภาพ 

ลำดับ
ที ่

โครงการ 
งบประมาณ  ร้อยละที่ดำเนินการ 

งบประมาณ  ดำเนินการจริง 
(บาท) 

งบประมาณ  
ดำเนินการ

จริง  (บาท) 

  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

      
  

1 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 6 จากถนน คสล.เดิม ถึงบ้านนายสุ
วิทย์ บำเพ็ญทาน 

149,000.00 133,000.00 100 100 

2 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 10 ถนนเลียบคลองชลประทาน ถึง 
บ้านนางอุบล แพเจริญ 

179,000.00 162,000.00 100 100 

3 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 10 หน้าบ้านนายคะนอง บุญหงส์ 
ถนนเลียบคลองชลประทาน 

201,000.00 184,000.00 100 100 

4 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 12 จากถนน คสล. บ้านนางชะลอ 
แสงจันทร์ ถึง บ้านนางสุมาลี เพ็งสถิต 

146,000.00 134,000.00 100 100 

5 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 12 จากถนน คสล.เดิม แยกบ้านนาย
คำนวณ สุขประเสริฐ ถึงบ้านนางแกละ สุด
ประเสริฐ 

99,000.00 87,000.00 100 100 

6 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 12 จากถนลาดยางบริเวณบ้าน 
นางสาวประนอม พลอยแสง ถึงบ้านนาย
ลั่นทม ภู่พงษ์ 

76,000.00 68,000.00 100 100 

7 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 12 จากถนนลาดยางบริเวณบ้าน 
นายหยอย นาคทอง ถึงบ้านนายเดโช เชื้อ
แดง 

59,000.00 53,000.00 100 100 

8 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 14 จุดดำเนินการ ถนนเลียบคลอง
ชลประทาน 

300,000.00 268,000.00 100 100 

9 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 7 จุดดำเนินการจากทางเข้าประปา
ภูมิภาค ถึงบ้านนายจำรัส ช่างบรรจง 

65,000.00 63,000.00 100 100 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ 
งบประมาณ  ร้อยละที่ดำเนินการ 

งบประมาณ  ดำเนินการจริง 
(บาท) 

งบประมาณ  
ดำเนินการ

จริง  (บาท) 

10 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 7 จุดดำเนินการจากถนนสายบ้าน
เพชร-ดอนกร่าง ถึงบ้านนายอัครพล หมู่
ทหาร 

71,000.00 64,000.00 100 100 

11 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 8 จุดดำเนินการ จากบ้านนาย
สำเนา แมลงทับ ถึงบ้านนางประจวบ สน
เสริม 

74,000.00 67,000.00 100 100 

12 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 9 จุดดำเนินการ ซอยบ้านนาง
ละออง ยิ้มกระจ่าง 

140,000.00 128,000.00 100 100 

13 
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก 
หมู่ที่ 9 จุดดำเนินการจากบ้านนายสระ ภู่
พงษ์ ถึงบ้านนายสุวิน สนธิรอด 

120,000.00 119,000.00 100 100 

14 
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก 
หมู่ที่ 9 จุดดำเนินกาจากถนน คสล.เดิม 
ถึงบ้านนางสาลี่ ชานุช 

20,000.00 19,500.00 100 100 

15 
โครงการก่อสร้างสะพานเหล็ก หมู่ที่ 9 จุด
ดำเนินการ บริเวณหน้าบ้านนางระเบียบ 
ยิ้มกระจ่าง 

40,000.00 39,500.00 100 100 

16 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อม
ติดตั้งโคมก่ิง หมู่ที่ 11 จุดดำเนินการจาก
บ้านผู้ใหญ่สมชาย บุญสันต์ ถึงที่ของนาย
ทุเรียน รอดจรูญ 

300,000.00 339,389.01 100 100 

17 
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อม
ติดตั้งโคมก่ิง หมู่ที่ 8 จำนวน 2 จุด  

226,000.00 219,436.96 100 100 

18 
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 

40,000.00 39,500.00 100 100 

19 
โครงการลงลูกรัง หมู่ที่ 13 จุดดำเนินการ
บ้านแฉล่ม พึ่งเสือ 

93,000.00 92,000.00 100 100 

20 
โครงการลงลูกรัง หมู่ที่ 4 จุดดำเนินการ
จากสะพานบ้านเพชรเลียบคลอง
ชลประทานระบายน้ำใหญ่ 2 ฝั่ง 

192,000.00 190,000.00 100 100 



61 
 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ 
งบประมาณ  ร้อยละที่ดำเนินการ 

งบประมาณ  ดำเนินการจริง 
(บาท) 

งบประมาณ  
ดำเนินการ

จริง  (บาท) 

21 
โครงการลงลูกรัง หมู่ที่ 4 จุดดำเนินการจาก
บ้านนายวันชัย จันทร์เรือง ถึง บ้านนายสมพร 
ทับสิน 

19,000.00 7,831.00 100 100 

22 
โครงการลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 จุด
ดำเนินการบ้านนายวันชัย กลิ่นกุหลาบ ถึงบ้าน
นายประเทือง กล่อมอารมณ์ 

187,000.00 185,000.00 100 100 

23 
โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ที่ 
7 

244,000.00 242,000.00 100 100 

  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา 
คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 

      
  

24 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 200,500.00 197,782.00 100 100 

25 
โครงการจัดทำเว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบล
เพชรเมืองทอง 

50,000.00 30,000.00 100 100 

26 โครงการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 21,000.00 8,450.00 100 100 
27 โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน 20,000.00 15,371.00 100 100 

28 
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

141,799.00 
654,400.72  

100 100 

29 
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนใน
สังกัดพ้ืนที่เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 

699,562.00 100 100 

30 
โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 

313,600.00 313,600.00 100 100 

31 
โครงการวันสำเร็จการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

30,000.00 23,600.00 100 100 

32 
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด 
สพฐ.ในเขตเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 

1,452,000.00 1,246,000.00 100 100 

33 
โครงการสายสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 

30,000.00 19,715.00 100 100 

34 
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเพชรเมือง
ทอง 

40,000.00 36,900.00 100 100 

35 
ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลเพชรเมืองทองจำนวน 64 คน 

108,800.00 108,800.00 100 100 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ 
งบประมาณ  ร้อยละที่ดำเนินการ 

งบประมาณ  ดำเนินการจริง 
(บาท) 

งบประมาณ  
ดำเนินการ

จริง  (บาท) 

36 
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 

72,320.00 72,320.00 100 100 

37 โครงการจัดงานวันเด็ก 100,000.00 93,000.00 100 100 

38 
โครงการสนับสนุนจัดหาครูอัตราจ้างให้แก่
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลเพชรเมือง
ทอง 

264,000.00 264,000.00 100 100 

39 
อุดหนุนโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม โครงการ
กีฬาต้านภัยยาเสพติด 

30,000.00 30,000.00 100 100 

40 
อุดหนุนโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมโครงการ
ดนตรี วงดุริยางค์เพ่ือการศึกษาและบริการ
ประชาชน 

50,000.00 50,000.00 100 100 

41 โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 100,000.00 94,500.00 100 100 
42 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,071,000.00 7,584,300.00 100 100 
43 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 2,160,000.00 1,888,800.00 100 100 
44 อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง 8,000.00 8,000.00 100 100 

45 
โครงการติดตั้งกล้อง CCTV จุดดำเนินการ 
สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 

102,000.00 102,000.00 100 100 

46 
โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขัน 

50,000.00 20,300.00 100 100 

47 
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น 
รถบรรทุกน้ำ วิทยุสื่อสาร ฯลฯ 

40,000.00 23,556.05 100 100 

48 
โครงการช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินและจำเป็น
เมื่อเกิดสาธารณภัย 

707,376.00 45,988.00 100 100 

49 โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. 50,000.00 44,270.00 100 100 

50 
จัดซื้อเครื่องแต่งกาย งานป้องกันฯ เช่น ชุด
ดับเพลิง หมวก รองเท้า ถุงมือ เสื้อสะท้อน
แสง 

41,000.00 2,540.00 100 100 

51 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,000.00 15,600.00 100 100 
52 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 40,000.00 35,830.00 100 100 

53 
จัดซื้อวัสดุในงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

20,000.00 28,600.00 100 100 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ 
งบประมาณ  ร้อยละที่ดำเนินการ 

งบประมาณ  ดำเนินการจริง 
(บาท) 

งบประมาณ  
ดำเนินการ

จริง  (บาท) 
54 ค่าจัดซื้อน้ำยาเคมี (ถังดับเพลิง) 10,000.00 1,400.00 100 100 

55 
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสำคัญ 

20,000.00 5,700.00 100 100 

  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมประเพณีและรัฐพิธีที่สำคัญ 

        

56 โครงการประเพณีลอยกระทง 50,000.00 49,800.00 100 100 
57 โครงการวันรำลึกสดุดีวีรชนคนแสวงหา 150,000.00 150,000.00 100 100 
58 โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา 20,000.00 19,400.00 100 100 

59 
โครงการอุดหนุนอำเภอแสวงหา(ส่งเสริม
การท่องเที่ยว) 

40,000.00 40,000.00 100 100 

60 
โครงการอุดหนุนอำเภอแสวงหา (ค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานรัฐพิธี) 

15,000.00 15,000.00 100 100 

61 
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 

100,000.00 68,455.00 100 100 

62 
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล
ที่ 9 

30,000.00 24,360.00 100 100 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ         

63 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
และฝึกอาชีพของชุมชน 

20,000.00 12,090.00 100 100 

  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

        

64 
จัดซื้อ ไม้ยืนต้น ไม้ดอก พันธุ์พืช หญ้า
ต่างๆ เพ่ือจัดภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลฯ 

66,000.00 61,515.00 100 100 

65 
ค่าจ้างเหมาหรือค่าริการกำจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 

200,000.00 184,068.50 100 100 

66 
โครงการคัดแยกขยะเทศบาลตำบลเพชร
เมืองทอง 

20,000.00 20,000.00 100 100 

67 จัดซื้อถังขยะ 80,000.00 79,050.00 100 100 
68 โครงการธนาคารขยะ 5,000.00 5,000.00 100 100 

69 
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถกระเช้า/
รถบรรทุกขยะ 

300,000.00 298,000.00 100 100 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ 
งบประมาณ  ร้อยละที่ดำเนินการ 

งบประมาณ  ดำเนินการจริง 
(บาท) 

งบประมาณ  
ดำเนินการ

จริง  (บาท) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสาธารณสุข         

70 
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ตำบลเพชรเมืองทอง (สปสช.) 

120,000.00 120,000.00 100 100 

71 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดหมู่บ้าน 250,000.00 245,611.00 100 100 

72 

สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ 

12,000.00 6,435.00 100 100 

73 
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ 

70,000.00 60,350.00 100 100 

74 โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 30,000.00 29,290.00 100 100 
75 จัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ 100,000.00 77,750.00 100 100 

  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหาร
เทศบาล และการบริหารกิจการบ้านเมือง 

        

76 
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมจอ ขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง ของสำนัก
ปลัด 

66,000.00 33,000.00 100 100 

77 
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ ของสำนักปลัด 

4,300.00 4,300.00 100 100 

78 
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมจอ ขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ของกอง
คลัง 

44,000.00 22,000.00 100 100 

79 
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาว/ดำ จำนวน 1 เครื่อง ของกองคลัง 

15,000.00 15,000.00 100 100 

80 
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง
ของกองคลัง 

2,500.00 2,500.00 100 100 

81 
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมจอ ขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้วจำนวน 2 เครื่อง ของกอง
ช่าง แบบที่ 1 

44,000.00 22,000.00 100 100 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ 
งบประมาณ  ร้อยละที่ดำเนินการ 

งบประมาณ  ดำเนินการจริง 
(บาท) 

งบประมาณ  
ดำเนินการ

จริง  (บาท) 

82 
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 
เครื่อง ของกองช่าง แบบที่ 2 

30,000.00 30,000.00 100 100 

83 
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกสำหรับ
กระดาษขนาด A จำนวน 1 เครื่อง ของ
กองช่าง 

7,100.00 7,100.00 100 100 

84 
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 3 
เครื่องของกองช่าง 

7,500.00 5,000.00 100 100 

85 
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน 
ชนิดตั้งหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 
จำนวน 1 เครื่อง ของกองช่าง 

32,400.00 32,400.00 100 100 

86 

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน 
ชนิดตั้งหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 
จำนวน 2 เครื่อง ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

56,000.00 56,000.00 100 100 

รวม 20,109,757.00 17,764,954.24  
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ส่วนที่ 4  
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 

1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1) จำนวนโครงการทั้งสิ้น 23 โครงการ 
2) จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 23 โครงการ 
3) จำนวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ - โครงการ 
4) จำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ - โครงการ 

1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
1) จำนวนโครงการทั้งสิ้น 32 โครงการ 
2) จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 32 โครงการ 
3) จำนวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ - โครงการ 
4) จำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ - โครงการ 

1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการส่งเสริมประเพณีและรัฐพิธี 
1) จำนวนโครงการทั้งสิ้น 7 โครงการ 
2) จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 7 โครงการ 
3) จำนวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ - โครงการ 
4) จำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ - โครงการ 

1.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1) จำนวนโครงการทั้งสิ้น 1 โครงการ 
2) จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ 
3) จำนวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ - โครงการ 
4) จำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ - โครงการ 

1.1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
1) จำนวนโครงการทั้งสิ้น 9 โครงการ 
2) จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 โครงการ 
3) จำนวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ - โครงการ 
4) จำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ 3 โครงการ 

1.1.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
1) จำนวนโครงการทั้งสิ้น 10 โครงการ 
2) จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 โครงการ 
3) จำนวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ - โครงการ 
4) จำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ 4 โครงการ 
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1.1.7 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านบริหารเทศบาล และบริหารกิจการบ้านเมือง 
1) จำนวนโครงการทั้งสิ้น 16 โครงการ 
2) จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 11 โครงการ 
3) จำนวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ - โครงการ 
4) จำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ 5 โครงการ 

1.2 ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
1.2.1 เป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ และกลุ่มเป้าหมาย มีผลของการดำเนินการโดยผู้เข้าร่วมโครงการ

ตรงตามกลุ่มเป้าหมายและจำนวนครบถ้วนตามท่ีกำหนด 
1.2.2 เป้าหมายจำนวนหมู่บา้น จำนวนโรงเรียน จำนวนศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ดำเนินการตามโครงการ ครบ

ตามเปา้หมายที่กำหนดไว้ 
1.2.3 เป้าหมายกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ เป็นไปตามเปูาหมายที่กำหนดไว้ เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ     

ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
1.2.4 เป้าหมายสัดส่วนของผู้เข้าร่วมโครง เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
1.2.5 เป้าหมายด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน จำนวนแห่งที่ดำเนินการ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ 
1.2.6 เป้าหมายด้านสถานที่ดำเนินการโครงการ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
2.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 

1) เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการ
หลายขั้นตอน สลับซับซ้อน 

2) ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับ
กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อนมากข้ึน 

3) ปัญหาความต้องการของชุมชนอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมาย
และงบประมาณที่มีจำกัดและบางเรื่องอาจทำไม่ได ้
2.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน 

2) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะทางการคลังในการพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น 

3) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการ
ได้ในปีงบประมาณนั้น 

4) เทศบาลตำบลควรพิจารณาตั ้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที ่จะต้อง
ดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 


