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ส่วนที่ 1  
บทนำ 

 
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน    
มีจุดมุ่งหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเม่ือนำแนวคิดและหลักการ
ติดตามและประเมินผล (Monitoring Evaluation) มาประสานใช ้ด ้วยกันอย่างเหมาะสม จะช ่วยให้
นายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง สามารถกำกับดูแล 
ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนายาง จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการ เพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบล
นายาง หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการ หรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้กำหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลนายาง ตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการ หรือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่
กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ เพียงใด มี
ปัญหา อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินงานตามแผนงานและโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบ
ผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ 
ทำให้ทราบทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (Strengths)  
จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (Threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ ่งอาจจะเกิดจากนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รอง
ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง และบุคลากรของเทศบาล สภาพพ้ืนที่และผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู ่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่
แวดล้อมในสังคม ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนายาง 
  บทสรุปของความสำคัญคือ ในการไปสู่การวางแผนพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุม
รอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุด
แข็งขึ้น และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ 
พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียใน
เทศบาลตำบลนายางให้เกิดประโยชน์ เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมกับการ
ปรับปรุงและรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยการ
ติดตามและประเมินผล ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมาย 
เป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้อย่างดียิ่ง 
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไป
แล้วว่าส่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการ
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่าปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผล 
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แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดจากปัญหาเรื่องใด จึงได้
กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้ 
  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนายาง ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพ
ผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่อง การดำเนินงานโครงการ การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสม หรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลนายาง 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลนายาง 
  5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้า
สำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ ให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้สีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชน
ในเขตเทศบาลตำบลนายาง หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน โครงการของสำนัก/กองต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้   
  (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู ้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่รายงานผล และเสนอคาวมเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลท้องถิ่นมีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย 
      1) สมาชิกสภาเทศบาลที่สภาเทศบาลคัดเลือก จำนวน 3 คน 
      2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน 
      3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกเทศมนตรีคัดเลือก จำนวน 2 คน 
      4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน 
      5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกเทศมนตรีคัดเลือก จำนวน 2 คน 
      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนายาง ต้อง
ดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
      1. ประชุมเพ่ือกำหนดแนวทาง และวิธีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการ
กำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบลนายาง 
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      2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการและ
ห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประผเมินผลได้ตลอดเวลา 
      3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อนายกเทศมนตรีเพื่อดำเนินการต่อไป 
  2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนายาง ได้
กำหนดขั้นตอนเพื่อการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล
ตำบลนายาง ดังนี้ 
      2.1 กำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด KPI) 
ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษา
ว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจ
ใช้วิธีสัมภาษณ์ และ/หรือสังเกต หรือเอกสาร แล้วนำผลที่ได้มากำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
      2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงาน
จากข้อ 2.1 มาวิเคราะห์แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วยประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม 
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่
จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
      2.3 ดำเนินการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ำตามท่ีกำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
      2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ 
แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้โดยอาจใช้วิธีทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิ (Gant Chart) หรือการใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
เทศบาลตำบลนายาง 
      2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยรายงาน
ตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมี
หลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสม 
      2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลนายางต่อนายกเทศมนตรี 
เพ่ือให้นายกเทศมนตรี เสนอต่อสภาเทศบาลตำบลนายาง และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบล
นายาง โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
      2.7 การวินิจฉัยสั่งการ  การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี 
หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลนายาง หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อำนาจในสำนัก/กองต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปและวินิจฉัยสั่งการ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป 
ซึ่งอาจกระทำโดยตรง หรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ ตามความเหมาะสมต่อนายกเทศมนตรี 
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  3. รายงาน 
      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนายาง มีอำนาจหน้าที่ใน
การรายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรี เพื่อให้
นายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลนายาง และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนายาง อย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งดภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
         รายงาน           เสนอ         ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/ 
                เสนอความเห็น 
         เสนอ 
 
     เสนอ           เสนอ 
 
 

     ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 
 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
      เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation 
tools for development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนายางใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตาม รวมทั้งผลรวมโดยการพิจารณา
เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้
เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถาม การตรวจดูเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
พัฒนาท้องถิ ่น เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ แผนพัฒนาท้องถิ ่น แผนการดำเนินงาน เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี การสังเกตจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรซึ่งเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตาม 
ธรรมชาติ โดยการสังเกตและวัดได้ การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์ รวมทั้งการหาข้อมูลในระบบสารสนเทศ
เพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) มาประกอบในการติดตามผลด้วย 
  1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทสบาลตำบลนายาง กำหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
      1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
   1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนายาง 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
   2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลและสรุปภาพรวมตาม 1) ทุกครั้ง 
   3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อนายกเทศมนตรี เพ่ือให้นายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาลภายในระยะเวลาที่กำหนด 
 

คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล 

ผู้บริหาร 
ท้องถิ่น 

สภา 
ท้องถิ่น 

ผู้บริหาร 
ท้องถิ่น 

คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหาร 
ท้องถิ่น 
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      1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบล   
นายาง 
      1.3 ความพอเพียง (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผล ประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพ โดยนำเครื่องมือที่มี
อยู่จริงในเทศบาลตำบลนายางมาปฏิบัติงาน 
      1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัด
จากรายการที ่เป็นโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ ่น วัดได้จากช่องปีงบประมาณ โครงการที ่ต่อเนื ่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
      1.5 ประสิทธิภาพ (Efficacy) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนายาง จะสามารถวัด
ได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 
      1.6 ประสิทธิผล ( Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และ
ผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมารและคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่ง
วัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
      กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผล มีความจำเป็นที่
จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตำบลนายาง ทั้งในระดับชุมชน และตำบลและอาจรวมถึงอำเภอ
และจังหวัด เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน 
  2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนายาง กำหนดระเบียบ
วิธีการในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
      2.1  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีการในการติดตามและ
ประเมินผล มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ 
     1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล 
   2) เครื่องมือ 
   3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ  
      2.2  วธิีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื ่อการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา มีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างครบประเด็น อธิบาย
หรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 
   2) การสำรวจ (Survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนผู้รับผิดชอบ 
โครงการจัดทำไว้แล้วหรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (Record) 
สังเกต (Observe) หรือวัด (Measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาล เป็นข้อมูลที่อยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรมความต้องการ
ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกต และสามารถวัดได้ 
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  3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม 
      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนายาง กำหนดเครื่องมือ
ที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
      3.1 การทดสอบและการวัด (Test & Measurement) วิธีการนี้จะต้องทำการทดสอบและ
วัดผลระดับเฉาะการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมทั้งแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการ
วัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้น เป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนายาง จะติดตามจากข้อมูลที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการได้ทำไว้แล้ว เช่น สรุปผลประเมินโครงการแต่ละโครงการ เป็นต้น 
      3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือสัมภาษณ์กลุ่มก็ได้ การ
สัมภาษณ์ เป็นการยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง/ผู้ได้รับผลลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับ
ใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ 
(Formal or Semiformal Interviews) ซ ึ ่ ง ใช ้แบบส ัมภาษณ์แบบม ี โครงสร ้ าง (Structure Interview) 
ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( Informal Interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูด
สนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
      3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลนายาง ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลฯ มีการ
บันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant Observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ
ประชาชนในชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non Participant Observation) หรือ
การสังเกตโดยตรง (Direct Observation) เป็นการสังเกตบันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และ
ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลฯ 
      3.4 การสำรวจ (Surveys) ในที่นี้หมายถึงการสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ 
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน 
      3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ มีความ
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น สามเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจน
เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลฯ 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผล มีประโยชน์ที่สำคัญคือการนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่าง
ดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ 
แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถาภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการซึ่งทำจะให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน 
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและ
การดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที 
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 



7 
 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียดความต้องการ สภาพ
ปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง 
ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ  
  5. กระตุ้นให้ผู ้ปฏิบัติงานและผู้เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการ และ
รับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้บริหารระดับกอง 
ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลฯ สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุม มีเหตุผลในการพัฒนาท้องถิ่น
ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง และตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการ ต่าง ๆ 
สำหรับการปรับปรุง แก้ไข และป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้ 
  7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลฯ แต่ละคน แต่ละกอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความ
สอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทดำให้เป้าหมายของเทศบาลฯ เกิด
ความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถวัดคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาล 
 



ส่วนท่ี 2 
การติดตามและประเมินผล 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
    1.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลนายาง 
 1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลนายาง เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 
2561-2565) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตำบลนายาง ที่กำหนดยุทธศาสตร์และแผนงาน ที่แสดงถึง
วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และจุดยืนทางยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี แผนพัฒนาชุมชน 
 1.1.2 วิสัยทัศน์ “เทศบาลตำบลนายางเป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข” 
 1.1.3 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลนายาง มีรายละเอียด ดังนี้ 
                  1) ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลนายาง  ประกอบด้วย 
            ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
              ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
              ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเศรษฐกิจพอเพียง  
              ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
              ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 1.1.4 เป้าประสงค ์
                  1) การคมนาคมสะดวก สะดวก ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และระบบสาธารณูปโภคท่ัวถึง 
         2) ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี การจัดสวัสดิการ การศึกษา กีฬา นันทนาการ ประเพณีวัฒนธรรม และการ
สาธารณสุข  มีประสิทธิภาพ  
         3) ประชาชนได้รับการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                  4) ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         5) เทศบาลมีการบริหารและการจัดการที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 1.1.5 กลยุทธ์ 
        1) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ 
                 2) พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี               
        3) พัฒนาด้านเศรษฐกิจตลอดจนส่งเสริมด้านการเกษตร และเศรษฐกิจพอเพียง 
        4) ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        5) พัฒนาการบริหารจัดการที่ดี และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 1.1.6 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
                เทศบาลตำบลนายาง ให้ความสำคัญต่อการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการจัดบริการสาธารณะ ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของเทศบาล ตลอดจนการส่งเสริม 
สนับสนุน เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส พัฒนาด้านการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประทศให้มี
คุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยยึด
หลักการมีส่วนร่วมความต้องการของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชน  
 
 
 

 
 



9 
    1.2  โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 แผนการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (เฉพาะปี 2563)  
 ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพฒันาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการตามแผนพัฒนา โครงการท่ีจัดทำงบประมาณ 

โครงการ จำนวนเงิน โครงการ จำนวนเงิน 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน เคหะและชมุชน 59 55,947,740 59 47,469,500 

การเกษตร 21 3,025,000 5 684,500 
การพาณชิย ์ 13 6,066,000 13 6,066,000 

รวม 93 65,038,740 77 54,220,000 
การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชวีิต งบกลาง 3 33,159,200 3 31,371,600 
 การรักษาความสงบภายใน 7 730,000 6 450,000 
 การศกึษา 33 23,776,000 18 13,345,900 
 การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 9 1,585,000 9 1,273,000 
 สาธารณสขุ 10 2,924,000 10 1,354,000 
 สังคมสงเคราะห ์ 2 500,000 1 20,000 
 สร้างความเข้มแข็งของชมุชน 5 970,000 1 30,000 
 บริหารงานทั่วไป 2 70,000 2 70,000 

รวม 71 63,714,200 55 47,914,500 
การพัฒนาด้านเศรษฐกจิและเศรษฐกจิพอเพียง สร้างความเข้มแข็งของชมุชน 1 40,000 1 30,000 
 สาธารณสขุ 2 550,000 2 35,000 

รวม 3 590,000 3 65,000 
การพัฒนาด้านการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

สาธารณสขุ 1 150,000 1 75,000 

รวม 1 150,000 1 75,000 
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองคก์ร 
และการมีสว่นร่วมของประชาชน 

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 4 1,588,000 4 1,483,000 

รวม 4 1,588,000 4 1,483,000 
รวมท้ังสิ้น 172 131,080,940 140 103,827,500 

 
    1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 1.3.1 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณทีไ่ดร้ับ และการเบิกจา่ยงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นทีไ่ม่ได้ดำเนินการจริง 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
จำนวน 
โครงการ 

จำนวนเงิน เหตุผลท่ีไม่ได้ดำเนินการจริง 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน เคหะและชมุชน - - - 
การเกษตร - - - 
การพาณชิย ์ - - - 

รวม - - - 
การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชวีิต งบกลาง - - - 
 การรักษาความสงบภายใน 4 220,000   ปฏิบัติตามมาตรการป้องกนั COVID-19 
 การศกึษา 4  385,000 ปฏิบัติตามมาตรการป้องกนั COVID-19 
 การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 8 1,085,000 ปฏิบัติตามมาตรการป้องกนั COVID-19 
 สาธารณสขุ 3 200,000 ปฏิบัติตามมาตรการป้องกนั COVID-19/

ยกเลิกโครงการ  
 สังคมสงเคราะห ์ 1 20,000 ปฏิบัติตามมาตรการป้องกนั COVID-19 
 สร้างความเข้มแข็งของชมุชน 3 80,000 ปฏิบัติตามมาตรการป้องกนั COVID-19 
 บริหารงานทั่วไป - - - 

รวม 23 1,990,000  
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
จำนวน 
โครงการ 

จำนวนเงิน เหตุผลท่ีไม่ได้ดำเนินการจริง 

การพัฒนาด้านเศรษฐกจิและเศรษฐกจิ
พอเพยีง 

สร้างความเข้มแข็งของชมุชน 1 30,000 ปฏิบัติตามมาตรการป้องกนั COVID-19 

 สาธารณสขุ 1 25,000 ปฏิบัติตามมาตรการป้องกนั COVID-19 
รวม 2 55,000  

การพัฒนาด้านการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สาธารณสขุ 1 75,000 ปฏิบัติตามมาตรการป้องกนั COVID-19 

รวม 1 75,000  
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
ในองค์กร และการ 
มีส่วนร่วมของประชาชน 

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 2 425,000 ปฏิบัติตามมาตรการป้องกนั COVID-19 

รวม 2 425,000  
รวมท้ังสิ้น 28 2,545,000  

 
 1.3.2 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณทีไ่ดร้ับ และการเบิกจา่ยงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง   

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน 

อนุมัต ิ
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
ผลที่ได้รับ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

1. ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 1 ต.นายาง  
อ.ชะอำ จ. เพชรบุร ี

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 146.00 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรอืพื้นที ่
ทำการไม่นอ้ยกว่า 730.00 
ตารางเมตร 

361,000 355,000 ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต
กว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 
146.00 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 

ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ   
มาก 80.00  
พอใจ 20.00 

2. ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
ค.ส.ล. ซอยบ้านนาง
จอย หมู่ที ่1 ต.นายาง 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

รางระบายน้ำ ค.ส.ล.   
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร  
ระยะทางยาว 137.00เมตร 
ลึก 0.45-0.70 เมตร 

454,000  (เงินสะสม) 
(ยังไม่ได้
ดำเนนิการ) 

 

3. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
และวางท่อพร้อมบ่อพกั 
ค.ส.ล. สายไร่ประสทิธิ์
ถึงไร่เจ๊ติม๋ หมูท่ี่ 2  
ต.นายาง อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุร ี

ถนน ค.ส.ล. ผวิจราจรกว้าง 
3.00 เมตร ระยะทางยาว 
250.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพืน้ที่ทำการ 
ไม่น้อยกว่า 725.00 ตรม. 
ท่อ ค.ส.ล. ขนาด 0.60 
เมตร และ บ่อพักยาวรวม 
250.00 เมตร 

1,140,000  (เงินสะสม) 
(ยังไม่ได้
ดำเนนิการ) 

 

4. ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
ค.ส.ล. หน้าบ้านนาง
ทองแท้ เหมาะด ีหมู่ที ่3 
ต.นายาง อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

รางระบายน้ำ ค.ส.ล.  
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร 
ระยะทางยาว 3.80 เมตร 
ลึก 0.60 เมตร 

12,700  (เงินสะสม) 
(ยังไม่ได้
ดำเนนิการ) 

 

5.ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
ค.ส.ล. จากบ้านนางออม 
เจรญิไทย ถึง หน้าบ้าน
นายสายชล  สว่างจิตร์ 
หมู่ที่ 3  ต.นายาง  
อ.ชะอำ  จ.เพชรบุร ี

กว้าง 0.30 เมตร ระยะทาง
ยาว 75.00 เมตร 

260,000 217,000 รางระบายน้ำ  
ค.ส.ล.กวา้ง 0.30 
เมตร ระยะทาง
ยาว 75.00 เมตร 

ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ   
มาก 75.00  
พอใจ 25.00 

6.ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
ค.ส.ล. จากบ้านนางชูศรี 
พันธ์สังข์ ถึงบ้านนาง
ผ่อง จนัทร์สุข หมู่ที่ 3  
ต.นายาง อ.ชะอำ   
จ.เพชรบุรี   

รางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 
0.30 เมตร ระยะทางยาว 
43.00 เมตร 

144,000 143,000 ลดปัญหาน้ำทว่ม
ขัง ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตทีด่ี
ขึ้น 

ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ   
มาก 88.00  
พอใจ 12.00 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน 

อนุมัต ิ
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
ผลที่ได้รับ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

7.ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
ค.ส.ล. พรอ้มถนน  
ค.ส.ล.จากตลาดนดั 
นายาง-ลำห้วยยาง  
ฝั่งตะวันตก หมู่ที่  3  
ต.นายาง  อ.ชะอำ   
จ.เพชรบุร ี

รางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 
0.30 เมตร  ระยะทางยาว 
231.00 เมตร ลกึ 0.59 – 
0.65 เมตร  ถนน ค.ส.ล. 
กว้าง 2.50- 2.90 เมตร 
ระยะทางยาว 42.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

839,000  กันเงินไว้
ดำเนนิการใน
ปีงบประมาณ 
2564 

 

8.ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
ค.ส.ล.จากหน้าบ้านนาย
ชำนาญ ถึง ถนนนา
สามสิบ ฝั่งตะวนัออก 
หมู่ที่ 3 ต.นายาง  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  

รางระบายน้ำ ค.ส.ล.  
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร 
ระยะทางยาว 420.00 เมตร 
ลึก 0.35-0.85 เมตร 

1,406,000  (เงินสะสม) 
(ยังไม่ได้
ดำเนนิการ) 

 

9.ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
ค.ส.ล.หลังโรงเรยีนบ้าน
นายาง ตรงขา้มบ้าน
นางสาววรารัตน์ กิ่งทอง 
หมู่ที่ 4 ต.นายาง 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด
กว้าง 0.30 เมตร ระยะทาง
ยาว 3.60 เมตร ลึกเฉลีย่ 
0.60 เมตร 

11,800  (เงินสะสม) 
(ยังไม่ได้
ดำเนนิการ) 

 

10.ปรับปรุงถนนลูกรัง
พร้อมวางท่อและบ่อพัก 
ค.ส.ล.สายหนองโพธิ์-ป่า
ปาล์มไปเชื่อมบ้านไร ่
หมู่ที่ 5 ต.นายาง  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 790.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ท่อ ค.ส.ล. 
ขนาด 0.60 เมตร และบอ่
พัก ค.ส.ล. ระยะทางยาว
รวม 232.00 เมตร 

564,000  (เงินสะสม) 
(ยังไม่ได้
ดำเนนิการ) 

 

11.ก่อสรา้งรางระบาย
น้ำ ค.ส.ล. ซอย 2  
หมู่ที่ 5 ต.นายาง  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด
กว้าง 0.30 เมตร ระยะทาง
ยาว 65.00 เมตร  
ลึก 0.50-0.70 เมตร 

209,000  (เงินสะสม) 
(ยังไม่ได้
ดำเนนิการ) 

 

12.ก่อสรา้งถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายสะพานบ้านดอน  
ไปนาหนอง หมูท่ี่ 7  
ต.นายาง อ.ชะอำ   
จ.เพชรบุร ี

ช่วงที่ 1 
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 770.00  
เมตร หนา  0.04  เมตร 
ช่วงที่ 2 
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 528.00  
เมตร หนา  0.04  เมตร   

1,998,000  กันเงินไว้
ดำเนนิการใน
ปีงบประมาณ 
2564 

 

13.ก่อสรา้งรางระบาย
น้ำ ค.ส.ล. ซอยตรงขา้ม
ศาลาชุมชนบ้านดอน 
หมู่ที่ 7 ต.นายาง  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด
กว้าง 0.30 เมตร ระยะทาง
ยาว 120.00 เมตร  
ลึก 0.35-0.80 เมตร 

400,000  (เงินสะสม) 
(ยังไม่ได้
ดำเนนิการ 

 

14.ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากบ้าน
นางสาวผิ่ว ถึงบ้านนาย
มานพ หมูท่ี่ 8 ต.นายาง 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  

ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร 
ระยะทางยาว 39.00 เมตร  
หนา  0.15  เมตร 

89,000 75,000 ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ผิวจราจร
กว้าง 3.50 เมตร 
ระยะทางยาว 
39.00 เมตร  
หนา  0.15  เมตร 

ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ   
มาก 80.00  
พอใจ 20.00 

 
 

 
 



12 
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน 

อนุมัต ิ
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
ผลที่ได้รับ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

15.ก่อสรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก  
จากบ้านนายมานพถึง
บ้านนางบังอร หมูท่ี่ 8  
ต.นายาง อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี  

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 30.00 เมตร 
หนา  0.15  เมตร   

60,000 52,000 ถนนคอนกรตี
เสริมเหล็ก ผวิ
จราจรกว้าง 3.00 
เมตร ระยะทาง
ยาว 30.00 เมตร 
หนา  0.15  เมตร     

ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ   
มาก 87.50  
พอใจ 12.50 

16.ก่อสรา้งถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายไร่ออ้ย ถึงสระพระ 
หมู่ที่ 8 ต.นายาง  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

กว้าง 4.50 เมตร ระยะทาง
ยาว 800.00 เมตร  
หนา 0.04 เมตร 

1,706,000  (เงินสะสม) 
(อยู่ระหว่าง
ดำเนนิการ) 

 

17.ปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีต สายเลยีบ
คลองชลประทานบ้านไร่ 
ถึง ถนนเพชรเกษมบ้าน
ท่า หมูท่ี่ 8 ต.นายาง  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,045.00 
เมตร หนา 0.04 เมตร 

1,579,000  (เงินสะสม) 
(ยังไม่ได้
ดำเนนิการ) 

 

18.ปรับปรุงรางระบาย
น้ำ ค.ส.ล. พรอ้มฝาราง
ระบายน้ำ บรเิวณข้าง
ตลาดเทศบาล  หมู่ที ่1  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ   
จ.เพชรบุรี  

ขนาดกว้าง 0.50 เมตร   
ยาว 199.00  เมตร 

250,000  กันเงินไว้
ดำเนนิการใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

 

19.ก่อสรา้งถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยบ้านนายตี๋ หมูท่ี่ 1  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ   
จ.เพชรบุร ี

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 368.00 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 

1,000,000  (เงินสะสม) 
(ยังไม่ได้
ดำเนนิการ) 

 

20.ก่อสรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ซอยบ้านนางแสวง หมูท่ี่ 
2 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี
 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  
ระยะทางยาว 96.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

300,000 252,000 ถนนคอนกรตี
เสริมเหล็ก ผวิ
จราจรกว้าง 5.00 
เมตร  ระยะทาง
ยาว 96.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ   
มาก 85.00  
พอใจ 15.00 

21.ก่อสรา้งรางระบาย
น้ำคอนกรีตเสริมเหลก็ 
ซอยบ้านเขาไม้นวล  
ด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ 2 
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร 
ความยาวรวมบ่อพกั 
318.00 เมตร 

1,200,000  (เงินสะสม) 
(อยู่ระหว่าง
ดำเนนิการ) 

 

22.ก่อสรา้งถนน ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน้ำ ซอย
บ้านนางปราณ ีหมู่ที ่2 
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี  

ผิวจราจรรวมรางวกีว้าง 
6.00 เมตร ระยะทางยาว 
161.00เมตร หนา 0.15 
เมตร พรอ้มบ่อพกัและทอ่
ระบายน้ำขนาด Ø 0.80 
เมตร และขนาด Ø 1.00 
เมตร 

1,900,000  (เงินสะสม) 
(ยังไม่ได้
ดำเนนิการ) 

 

23.วางท่อระบายน้ำ  
ค.ส.ล. พรอ้มบ่อพกั  
ค.ส.ล.สายบ้านนายเป้ิล
ถึงบ้านนายดวงตา  
หมู่ที่ 3 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี   

โดยทำการวางท่อ ค.ส.ล.  
ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อม 
บ่อพัก ค.ส.ล. และเท
คอนกรีตหลังท่อรวมรางวี 
ระยะทางยาว 195.00 เมตร 

650,000  (เงินสะสม) 
(ยังไม่ได้
ดำเนนิการ) 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน 

อนุมัต ิ
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
ผลที่ได้รับ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

 24.ก่อสร้าง ปรับปรุง 
ถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ 
ซอยบ้าน นายสมชาย 
หมู่ที่ 4 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  
ระยะทางยาว 175.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พรอ้มวาง
ท่อ ค.ส.ล.และ 
บ่อพัก ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 277.00 เมตร 

1,150,000  (เงินสะสม) 
(ยังไม่ได้
ดำเนนิการ) 

 

25.ก่อสรา้งถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยบ้านนายปรีชา ถึง
โรงเรียนการศกึษาเดก็
ตาบอดพิการซ้ำซ้อน 
หมู่ที่ 4 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

ผิวจราจรกว้าง 3.50-5.00 
เมตร ระยะทางยาว 700.00 
เมตร หนา 0.04 เมตร 

1,550,000  (เงินสะสม) 
(ยังไม่ได้
ดำเนนิการ) 

 

26.ก่อสรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ซอยบ้านนางส่วง  
หมู่ที่ 5  ต.เขาใหญ ่ 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 260.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

439,000 410,000 ถนนคอนกรตี
เสริมเหล็ก ผวิ
จราจรกว้าง 3.00 
เมตร ระยะทาง
ยาว 260.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ   
มาก 85.00  
พอใจ 15.00 

27.ก่อสรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ซอยบ้าน นายหม่อง  
หมู่ที่ 5  ต.เขาใหญ ่ 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร 
ระยะทางยาว 373.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

800,000 496,000 ถนนคอนกรตี
เสริมเหล็ก ผวิ
จราจรกว้าง 3.50 
เมตร ระยะทาง
ยาว 373.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ   
มาก 76.67  
พอใจ 23.33 

28.ก่อสรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ซอยบ้านนายมิตร  
นายเอก หมูท่ี่ 5   
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

ผิวจราจรกว้าง 3.50-6.00 
เมตร ระยะทางยาว 358.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

920,000  (เงินสะสม) 
(ยังไม่ได้
ดำเนนิการ) 

 

29.ก่อสรา้งถนนลกูรัง 
ซอยบ้านนายธรรมพร  
หมู่ที่ 6 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 250.00 เมตร
หนา 0.20 เมตร 

80,000  กันเงินไว้
ดำเนนิการใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

 

30.ก่อสรา้งถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ซอยกลางบ้านหนองยาว 
หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  
ระยะทางยาว  220.00 
เมตร หนา 0.04 เมตร 

530,000  กันเงินไว้
ดำเนนิการใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

 

31.ก่อสรา้งถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
บ้านหนองยาว ซอย3  
หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 370.00 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 

835,000  (เงินสะสม) 
(อยู่ระหว่าง
ดำเนนิการ) 

 

32.ก่อสรา้งถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายกลางบ้านหนองยาว 
ซอย 1 หมูท่ี่ 7 ต.เขา
ใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี   

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 360.00 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 

828,000  (เงินสะสม) 
(ยังไม่ได้
ดำเนนิการ) 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน 

อนุมัต ิ
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
ผลที่ได้รับ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

33.ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้านนาง
ป่ินรัตน ์หมู่ที ่8  ต.เขา
ใหญ่ 
อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี   

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 165.00 เมตร 
หนา  0.15  เมตร 

300,000 275,000 ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ผิวจราจรกว้าง 
3.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 165.00 เมตร 
หนา  0.15  เมตร 

ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ   
มาก 90.00  
พอใจ 10.00 

34.ปรับปรุงถนน 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ซอยข้างวัด 
หุบกะพง ถึง สีแ่ยกบ้าน 
หนองยาว หมูท่ี่ 8 ต.เขา
ใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 936.00 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 

1,683,000 1,290,000 ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ระยะทางยาว 
936.00 เมตร หนา 
0.04 เมตร 

ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ   
มาก 80.00  
พอใจ 20.00 

35.ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้าน 
นายวทิ  หมู่ที่ 8   
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ   
จ.เพชรบุร ี

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 89.00 เมตร 
หนา  0.15  เมตร   

220,000 188,000 ถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก ผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 89.00 เมตร 
หนา  0.15  เมตร   

ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ   
มาก 80.00  
พอใจ 20.00 

36.ก่อสรา้งถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ซอยเขาโป่ง 1 หมูท่ี่ 8   
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ   
จ.เพชรบุร ี

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 340.00 เมตร 
หนา  0.04  เมตร 

970,000  กันเงินไว้ดำเนนิการ
ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

 

37.ก่อสรา้งถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 
2 ฝั่งขวา(ตะวนัออก)  
หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 498.00 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 

1,352,000  (เงินสะสม) 
(ยังไม่ได้ดำเนนิการ) 

 

38.ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยทองสุข ถงึ
บ้านนายประเสริฐ หมู่ที ่9  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
190.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

309,000 283,000 ถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 190.00 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพืน้ที่ทำ
การไมน่้อยกว่า
570.00 ตารางเมตร 

ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ   
มาก 85.00  
พอใจ 15.00 

39.ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้าน 
นายจำเรญิ หมูท่ี่ 9  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

ผิวจาราจรกว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 35.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

56,000 51,000 ถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก ผิวจาราจร
กว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 35.00 
เมตร หนา 0.15 
เมตร 

ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ   
มาก 80.00  
พอใจ 20.00 

40.ก่อสรา้งถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 
6 ฝั่งตะวันออก หมูท่ี่ 10  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
ระยะทางยาว 505.00 เมตร 
หนา  0.04  เมตร 

1,450,000  กันเงินไว้ดำเนนิการ
ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

 

41.ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยหลัง
โรงเรียนบ้านสระพระ  
หมู่ที่ 1 ต.ดอนขุนห้วย  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร 
ระยะทางยาว 103.00 เมตร 
หนา  0.15 เมตร 

250,000  กันเงินไว้ดำเนนิการ
ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

 

 
 
 
 



15 
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน 

อนุมัต ิ
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
ผลที่ได้รับ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

การพัฒนาด้าน      
โครงสร้าง
พื้นฐาน  

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

42.ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
บ้านไร่ หมู่ที่ 1 ต.ดอนขุน
ห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

ผิวจราจรกว้าง 4.00 – 4.50 
เมตร ระยะทางยาว 373.00 
เมตร หนา  0.04  เมตร 

550,000  กันเงินไว้
ดำเนนิการใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

 

43.ก่อสรา้งรางระบายน้ำ  
ค.ส.ล.จากถนนเพชรเกษม 
ถึงศาลา หมู่ที ่2 ต.ดอนขุน
ห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด
กว้าง 0.50 เมตร ระยะทาง
ยาว 200.00 เมตร ลกึเฉลี่ย 
0.80 เมตร 

900,000  (เงินสะสม) 
(ยังไม่ได้
ดำเนนิการ) 

 

44.ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมรางระบาย
น้ำ ค.ส.ล. สายข้างบ้านนาง
ละออ จันทร์วิจิตร หมูท่ี่ 2  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร 
ระยะทางยาว 14.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พรอ้ม
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. 
กว้าง 0.20 เมตร ระยะทาง
ยาว 33.00 เมตร  ลึกเฉลีย่ 
0.50 เมตร 

200,000  (เงินสะสม) 
(ยังไม่ได้
ดำเนนิการ) 

 

45.ก่อสรา้งถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตสายสะพาน 
หมู่ที่ 2 ถึงสะพาน หมู่ที่ 6  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 465.00 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรอืพื้นที่ทำ
การไมน่้อยกว่า 2,790.00 
ตารางเมตร 

1,325,000  (เงินสะสม) 
(ยังไม่ได้
ดำเนนิการ) 

 

46.ก่อสรา้งรางระบายน้ำ  
ค.ส.ล. สายร้านเจนุ๊ช หมูท่ี่ 2 
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

รางระบายน้ำกว้าง  0.30  
เมตร ระยะทางยาว 102.00 
เมตร ลึกเฉลีย่  0.70  เมตร 

550,000  กันเงินไว้
ดำเนนิการใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

 

47.ก่อสรา้งรางระบายน้ำ  
ค.ส.ล. ซอยข้างพนัธ์สุข หมู่ที ่
2 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

รางระบายน้ำกว้าง  
0.50 เมตร ระยะทางยาวรวม 
300.00  เมตร ลกึเฉลี่ย 0.50 
เมตร 

900,000  กันเงินไว้
ดำเนนิการใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

 

48.ก่อสรา้งถนนลกูรัง  
ซอยหลังคอกหมู หมู่ที่ 2  
ต.ดอนขุนห้วย  อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 635.00  เมตร  
หนา  0.20 เมตร 

320,000  กันเงินไว้
ดำเนนิการใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

 

49.ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมรางระบาย
น้ำ ค.ส.ล. สายบ้านนายเจือ้น 
เถื่อนไพร หมูท่ี่ 3 ต.ดอนขุน
ห้วย อ.ชะอำ  จ.เพชรบุร ี

ถนนกว้าง 2.50 เมตร 
ระยะทางยาว 76.00 เมตร 
หนา 0.15  เมตร รางระบาย
น้ำกว้าง 0.30 เมตร ระยะทาง
ยาว 79.00 เมตร ลกึเฉลีย่  
0.50  เมตร 

450,000  กันเงินไว้
ดำเนนิการใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

 

 50.ก่อสรา้งรางระบายน้ำ ค.
ส.ล. ซอยหน้าบ้านนางสำลี 
ถึงบ้านนายจิต นิลประเสริฐ 
หมู่ที่ 3 ต.ดอนขุนห้วย 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด
กว้าง 0.50 เมตร ระยะทาง
ยาว 118.00 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร 

700,000  (เงินสะสม) 
(ยังไม่ได้
ดำเนนิการ) 

 

51.ก่อสรา้งเหมอืงระบายน้ำ 
ค.ส.ล. ซอยบ้าน นาย
ประภาส สว่างจิตร ์หมู่ที่ 3  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 55.00 เมตร พร้อม 
ฝังท่อ ค.ส.ล. ขนาด dia. 1.00 
เมตร จำนวน 56 ท่อน 

700,000  (เงินสะสม) 
(ยังไม่ได้
ดำเนนิการ) 

 

52.ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านาย 
บุญธรรม หมูท่ี่ 4 ต.ดอนขุน
ห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 240.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

700,000  (เงินสะสม) 
(ยังไม่ได้
ดำเนนิการ) 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน 

อนุมัต ิ
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
ผลที่ได้รับ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

53.ก่อสรา้งถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ซอยกลาง ฝั่งขวา (ซอย 
3 – ซอย 4) หมูท่ี่ 5  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 603.00  
เมตร หนา 0.04  เมตร   

1,980,000  กันเงินไว้
ดำเนนิการใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

 

54.ปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ซอย 2  
ฝั่งซ้าย หมูท่ี่ 5 ต.ดอน
ขุนห้วย อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 634.00 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 

1,301,000  (เงินสะสม) 
(อยู่ระหว่าง
ดำเนนิการ) 

 

55.ก่อสรา้งถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ซอยกลาง ฝั่งซ้าย (ซอย
4 – ซอย5) หมูท่ี่ 5  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุร ี

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 455.00เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

1,980,000  (เงินสะสม) 
(ยังไม่ได้
ดำเนนิการ) 

 

56.ฝั่งท่อ ค.ส.ล. ซอย
หลังป๊ัมเชลล์ แยก
ถนนลาดยาง หมู่ที่ 2  
ต.ดอนขุนห้วย ถึง หลัง
บ้านนายเวช  หมู่ที ่6  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุร ี

โดยทำการฝั่งทอ่ ค.ส.ล. 
มอก. ชั้น 3 ขนาด 0.80 
เมตร พรอ้มบ่อพกัความ
ยาวรวม 510.00 เมตร 

2,310,000  (เงินสะสม) 
(ยังไม่ได้
ดำเนนิการ) 

 

57.ก่อสรา้งรางระบาย
น้ำ ค.ส.ล. สายข้างศาลา  
หมู่ที่ 6 ต.ดอนขุนห้วย 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

รางระบายน้ำ ค.ส.ล. 
กว้าง 0.30 เมตร 
ระยะทางยาว 330.00 เมตร 
ลึกเฉลี่ย  0.60 เมตร 

1,650,000  กันเงินไว้
ดำเนนิการใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

 

58.ก่อสรา้งรางระบาย
น้ำ ค.ส.ล. สายครัวลุง
มอด หมูท่ี่ 6 ต.ดอนขนุ
ห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

รางระบายน้ำ ค.ส.ล.  
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร 
ระยะทางยาว 131.00 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 

600,000  (เงินสะสม) 
(ยังไม่ได้
ดำเนนิการ) 

 

59.ก่อสรา้งถนนลกูรัง 
สายเลยีบห้วยประโหมด  
หมู่ที่ 7 ต.ดอนขุนห้วย 
อ.ชะอำ  จ.เพชรบุร ี

ผิวจราจรกว้าง 4.00 - 5.00 
เมตร ระยะทางยาว 340.00 
เมตร หนา  0.20 เมตร 

98,000  กันเงินไว้
ดำเนนิการใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

 

รวม 59 โครงการ   47,469,500 3,804,000   
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงาน
การเกษตร 

1.วางท่อระบายน้ำ
พร้อมบอ่พัก ค.ส.ล. 
สายหนองกระสาติดไร่
นายเสถยีร  หมู่ที่  2 
ต.นายาง อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

ท่อ ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3  
dia. 0.40 เมตร และ 0.60 
เมตร ระยะทางยาว 230.00 
เมตร 

428,000  กันเงินไว้
ดำเนนิการใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

 

2.ดาดคอนกรตีเสริม
เหล็กเหมือง
สาธารณประโยชน์ 
บริเวณบ้านนายยม   
หมู่ที่ 11 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

ขนาดกว้าง 1.50 เมตร 
ระยะทางยาว 238.00 เมตร 

230,000  กันเงินไว้
ดำเนนิการใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน 

อนุมัต ิ
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
ผลที่ได้รับ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงาน
การเกษตร 

3.ขุดลอกเหมอืง
สาธารณประโยชน์   
หมู่ที่ 1 ต.ดอนขุนห้วย 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

- สายเลียบถนนลาดยาง
กลางหมู่บ้าน กว้าง  
0.70 – 1.00 เมตร ยาว 
850.00 เมตร             
- สายไร่ผกั  กว้าง 0.60 – 
1.50 เมตร ยาว 450.00 
เมตร 
- สายโรงฆ่าสัตวก์ว้าง 1.00 
– 1.50 เมตร   
ยาว 1,000.00 เมตร 
- สายขา้งบ้านนายประเทอืง 
กว้าง 0.60 – 1.20 เมตร 
ยาว 230.00 เมตร 

13,000  กันเงินไว้
ดำเนนิการใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

 

4.ขุดลอกเหมอืง
สาธารณประโยชน์  
หมู่ที่ 4 ต.ดอนขุนห้วย 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

- สายจากคลองถึงลำห้วย
ประโหมด  
กว้าง 1.50 – 2.00 เมตร 
ยาว 780.00 เมตร                          
- สาย 1   
กว้าง 1.50 – 2.50 เมตร  
ยาว  980.00 เมตร 
- สายเตาอฐิ  
กว้าง 1.50 – 2.00 เมตร 
ยาว 500.00 เมตร 
– สายบ้านนางหาด  
กว้าง 0.80 – 2.050 เมตร 
ยาว 580.00 เมตร  
- สายเตาอฐิ – ลำห้วย 
ประโหมด  
กว้าง 1.00 – 1.50 เมตร 
ยาว 555.00 เมตร 
- สายนายนาค 
กว้างเฉลีย่ 0.70 เมตร ยาว 
462.00 เมตร 

9,000  กันเงินไว้
ดำเนนิการใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

 

5.ขุดลอกเหมอืง
สาธารณประโยชน์  
หมู่ที่ 7 ต.ดอนขุนห้วย 
อ.ชะอำ 

- สายเพชรเกษม-เสา
โทรศัพท์ กว้าง 1.00 – 
3.00 เมตร  ยาว 500.00  
เมตร                         - 
สายคลองชลประทาน– 
ห้วยประโหมด  
กว้าง 1.00 – 2.00 เมตร 
ยาว 988.00 เมตร 
-สายฝั่งทิศตะวนัออก  
กว้าง 0.60 – 1.00 เมตร 
ยาว 500.00 เมตร            
- สายฝั่งทิศตะตก  
กว้าง 1.00 – 2.00 เมตร 
ยาว 150.00 เมตร                 

4,500  กันเงินไว้
ดำเนนิการใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

 

รวม 5 โครงการ   684,500    
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน 

อนุมัต ิ
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
ผลที่ได้รับ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานการ
พาณิชย ์
 

1.โครงการปรับปรุง
ระบบผลิตประปา   
หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

โดยทำการเปลีย่นท่อทาง
ดูด ขนาด 200 มม. เปลี่ยน
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง 
ขนาด 75 ลกูบาศกเ์มตรต่อ
ชั่วโมง พร้อมระบบไฟฟ้า 
รายละเอยีดตามแบบแปลน
เทศบาลกำหนด 

970,000 888,000 ระบบผลิตประปา 
โดยทำการเปลีย่น
ท่อทางดูด ขนาด 
200 มม. เปลีย่น
เครื่องสูบน้ำแบบ
หอยโข่ง ขนาด 75 
ลูกบาศก์เมตรต่อ
ชั่วโมง พร้อม
ระบบไฟฟ้า   

ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจมาก 
100.00 

2.ขยายเขตประปา ซอย
บ้านนางเลก็ หมูท่ี่ 5  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

โดยทำการวางท่อ HDPE 
dia. 75 มม. ระยะทางยาว 
309.00 เมตร 

198,000  (เงินสะสม) 
(ยังไม่ได้
ดำเนนิการ) 

 

3.ขยายเขตประปาบ้าน
ไร่เนนิ ซอยบ้านนายอุ่ม  
หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

โดยทำการวางท่อ HDPE 
dia. 75 มม. ระยะทางยาว 
400.00 เมตร 

225,000  (เงินสะสม) 
(ยังไม่ได้
ดำเนนิการ) 

 

4.ขยายเขตประปา ซอย
แยกบ้านนางฉอ้อน  
ถึงบ้านนายเณร หมูท่ี่ 6 
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

โดยทำการวางท่อ HDPE 
dia. 110 มม. ระยะทาง
ยาว 118.00 เมตร 

171,000  (เงินสะสม) 
(ยังไม่ได้
ดำเนนิการ) 

 

5.ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้านนาง
สุข มิลเลอร ์หมู่ที ่9  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 350.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

109,000  (เงินสะสม) 
(ยังไม่ได้
ดำเนนิการ) 

 

6.โครงการกอ่สร้าง
ปรับปรุงระบบผลิต
ประปา หมู่ที่ 9  
ต.เขาใหญอ่.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

โดยทำการปรับปรุงโรงสูบ
น้ำ ติดตั้งท่อทางดูด ติดตั้ง
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง 
ขนาด 80 ลกูบาศกเ์มตรต่อ
ชั่วโมง พร้อมระบบไฟฟ้า 

960,000  (เงินสะสม) 
(อยู่ระหว่าง
ดำเนนิการ) 

 

7.ขยายเขตประปา  
ซอย 9 ด้านทิศตะวนัตก  
หมู่ที่ 10 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

โดยทำการวางท่อ HDPE 
dia. 110 มม. ระยะทาง
ยาว 630.00 เมตร 

444,000  (เงินสะสม) 
(ยังไม่ได้
ดำเนนิการ) 

 

8.ขยายเขตประปา  
ซอยบ้านแม่เลือ่น  
หมู่ที่ 11 ต.เขาใหญ่   
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

โดยทำการวางท่อ HDPE 
dia. 110 มม. ระยะทาง
ยาว 120.00 เมตร 

173,000  (เงินสะสม) 
(ยังไม่ได้
ดำเนนิการ) 

 

9.ขยายเขตประปา
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่3  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุร ี

โดยทำการวางท่อ HDPE 
dia. 160 มม. ระยะทาง
ยาว 1,427.00 เมตร 

1,869,000  (เงินสะสม) 
(ยังไม่ได้
ดำเนนิการ) 
 

 

10.ขยายเขตประปา 
ซอยหลังร้านเสริมสวย
ชายคลอง หมู่ที ่3  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุร ี

โดยทำการวางท่อ HDPE 
dia. 110 มม. ระยะทาง
ยาว 353.00 เมตร 

155,000  (เงินสะสม) 
(ยังไม่ได้
ดำเนนิการ) 

 

11.ขยายเขตประปา 
ซอยมหาจำเรญิ  หมูท่ี่ 4  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุร ี

โดยทำการวางท่อ HDPE 
dia. 110 มม. ระยะทาง
ยาว 205.00 เมตร 

184,000  (เงินสะสม) 
(ยังไม่ได้
ดำเนนิการ) 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน 

อนุมัต ิ
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
ผลที่ได้รับ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานการ
พาณิชย ์
 

12.ขยายเขตประปา 
สายจากบ้านนางอำนวย 
ถึง บ้านนายฉออ้น  
หมู่ที่ 4 ต.ดอนขุนห้วย  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

โดยทำการวางท่อ HDPE 
dia. 110 มม. ระยะทาง
ยาว 630.00 เมตร 

444,000  (เงินสะสม) 
(ยังไม่ได้
ดำเนนิการ) 

 

13.ขยายเขตประปา 
ซอยบ้านนางหาด  
หมู่ที่ 4 ต.ดอนขุนห้วย 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

โดยทำการวางท่อ HDPE 
dia. 110 มม. ระยะทาง
ยาว 225.00 เมตร 

164,000  (เงินสะสม) 
(ยังไม่ได้
ดำเนนิการ) 

 

รวม 13 โครงการ   6,066,000 888,000   
รวมท้ังสิ้น 77 โครงการ   54,220,000 4,692,000   

การพัฒนาด้าน
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

แผนงบกลาง 1.เบ้ียยังชีพผู้สูงอาย ุ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ตำบลนายาง ปีงบประมาณ 
2563 จำนวน 3,347 ราย 
เชิงคุณภาพ 
 

25,161,600 24,095,400 1. ผู้สูงอายุมี
รายได้และความ
เป็นอยู่ทีด่ีขึ้น 
2. ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตทีด่ี
ขึ้นและเป็นการ
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ครอบครัว 
3. ผู้สูงอายุมีขวัญ
และกำลังใจดีขึน้ 

ร้อยละ 100 ของ
ผู้สูงอายมุีความพึง
พอใจต่อการได้รับ
เบ้ียยังชีพ 

2.เบ้ียยังชีพคนพกิาร คนพิการในเขตเทศบาล
ตำบลนายาง ปีงบประมาณ  
2563 จำนวน 700 ราย 
 

5,760,000 4,420,800 1.คนพิการที่มี
รายได้และความ
เป็นอยู่ทีด่ีขึ้น 
2. คนพิการมี
คุณภาพชีวิตทีด่ี
ขึ้นและเป็นการ
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ครอบครัว 
3. คนพิการมีขวัญ
และกำลังใจดีขึน้ 

ร้อยละ 100 ของ 
ผู้พิการมีความพึง
พอใจต่อการได้รับ
เบ้ียยังชีพ 

การพัฒนาด้าน
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

แผนงบกลาง 3.เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาล
ตำบลนายาง ปีงบประมาณ 
2563 จำนวน 75 ราย 
 

450,000 427,000 1. ผู้ป่วยเอดส์และ
ครอบครัวมีรายได้ 
เพื่อใช้ในการดำรง
ชีพเพิ่มมากขึน้ 
2. ผู้ป่วยเอดส์มี
ขวัญและกำลังใจดี
ขึ้น 

ร้อยละ 100 ของ
ผู้ป่วยเอดส์มีความ
พึงพอใจต่อการ
ได้รับเบ้ียยังชีพ 

รวม 3 โครงการ   31,371,600 28,943,200   
การพัฒนาด้าน
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

1.โครงการส่งเสริม
ความรู้เกีย่วกับภัยและ
การป้องกนัภัยให้แก่
ประชาชน 

จัดอบรมประชาชน 
ในเขตเทศบาล 
ตำบลนายาง  
จำนวน 100 คน 

30,000 22,640 1. สามารถนำ
ความรู้ ความ
เข้าใจด้านการ
ป้องกันภยัและ
ระงับภัยต่าง ๆ ไป
ใช้แก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าได้ 
2. นำความรูเรื่อ
การป้องกนัและ
ระงับภัยเบ้ืองตน้
ไปถ่ายทอดให้แก่
ผู้อื่นได ้

ร้อยละของผู้เข้า
รับการอบรม 
มีความพึงพอใจ 
มาก 68.52  
ปานกลาง 25.93  
น้อย 5.55 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน 

อนุมัต ิ
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
ผลที่ได้รับ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

การพัฒนาด้าน
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

2.โครงการฝกึอบรมและ
พัฒนาศักยภาพงาน
ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภยั 

เจ้าหน้าที่งานปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัและ
อาสาสมัครป้องกนัภยัฝ่าย
พลเรือน จำนวน 30 คน 
เป็นระยะเวลา 3 วัน  

50,000 21,190 1. เจ้าหน้าที่มี
ความตื่นตวั และ
พร้อมรับ
สถานการณอ์ยู่
เสมอ 
2. เจ้าหน้าที่ทีผ่่าน
การฝกึอบรม
เข้าใจหน้าที่ความ
รับผิดชอบของ
ตนเองมากยิ่งขึ้น 
มีใจรกัในการ
เสียสละส่วนตน
และอทุิศตนเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรว่ม 
3. เจ้าหน้าที่มี
ความรู้ความเขา้ใจ
วิธีการดับเพลิง 

ร้อยละของผู้เข้า
รับการอบรม 
มีความพึงพอใจ 
มากที่สุด 80.00 
มาก 20.00 

3.โครงการฝกึซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภยั 

จัดอบรมฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่
งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภยั/อาสาสมัคร
ป้องกันภยัฝ่ายพลเรือนของ
เทศบาลตำบลนายาง และ
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
จำนวน 100 คน 
เป็นระยะเวลา 1 วัน  

20,000  ไม่ได้ดำเนินการ  

4.โครงการฝกึอบรม
ทบทวนและศึกษาดูงาน
อาสาสมัครป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

อาสาสมัครป้องกนัภยัฝ่าย
พลเรือนและเจ้าหน้าที่
ประจำศูนย์ อปพร. 
เทศบาลตำบลนายาง 
จำนวน 70 คน 
เป็นระยะเวลา 5 วัน 

100,000  ไม่ได้ดำเนินการ  

5.โครงการกูช้ีพกู้ภยั ให้ความช่วยเหลือผูท้ี่ได้รับ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือ
เจ็บป่วยฉุกเฉนิ ในพืน้ที่
เทศบาลตำบลนายางและ
พื้นที่ใกล้เคยีง ด้วยความ
รวดเร็ว ปลอดภัย และ
ถูกตอ้งตามมาตรฐาน 

100,000  ไม่ได้ดำเนินการ  

การพัฒนาด้าน
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

6.โครงการส่งเสริม
ความรู้เกีย่วกับภัยและ
การป้องกนัภัยให้แก่
นักเรยีน 

จัดอบรมนกัเรียน 
จำนวน 100 คน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 ไม่ได้ดำเนินการ  

7.โครงการฝกึอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจำเทศบาล
ตำบลนายาง 

จิตอาสาภัยพิบัต ิ
เทศบาลตำบลนายาง 

150,000 86,295 มีชุดปฏิบัติการ 
จิตอาสาภัยพิบัติ
ประจำเทศบาล
ตำบลนายาง 

ร้อยละของผู้เข้า
รับการอบรม 
มีความพึงพอใจ 
มากที่สุด 80.00 
มาก 20.00 

รวม 7 โครงการ   450,000 130,125   
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จำนวนเงิน 
อนุมัต ิ

งบประมาณ
เบิกจ่าย 

ผลที่ได้รับ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

การพัฒนาด้าน
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

แผนงาน
การศกึษา 

1.โครงการอาหารเสริม 
(นม) 

1) เด็กในศนูย์พัฒนาเดก็เล็ก
สังกัดเทศบาลตำบลนายาง 10 
ศูนย์ จำนวน 350 คน 
2) นักเรียนของโรงเรยีนสงักัด 
สพฐ. 10 แห่ง จำนวน 1,600 
คน 

3,598,400 3,570,660 1. เด็กได้มอีาหาร
เสริม (นม) ดื่มทุกวัน 
เป็นการพัฒนา 
เสริมสร้างร่างกายให้
แข็งแรง 
2. นักเรยีนมีสุขภาพ
พลานามยัที่สมบูรณ์
แข็งแรง และมี
น้ำหนกั ส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข 

โรงเรียน 
อยูร่ะหว่าง
รายงานผล 

2.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศกึษา 

1) อาหารกลางวัน  
(2-5 ปี) จำนวน 350 คน  
2) ค่าจัดการเรยีนการสอน 
(รายหัว (2-5 ปี) จำนวน 350 
คน  
3) ค่าใช้จ่ายในการจดั
การศกึษาสำหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (3-5 ปี) จำนวน 350 
คน ประกอบดว้ย 
- ค่าหนังสือเรยีน  
- ค่าอุปกรณก์ารเรยีน 
- ค่าเครือ่งแบบนกัเรียน  
- ค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รยีน 

2,316,500 2,272,200 1. เด็กนักเรยีนมี
สุขภาพพลานามัยที่
สมบูรณ์ แข็งแรงและ
มีน้ำหนกั ส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข 
2. เด็กมีสื่อการเรยีน
การสอนที่เหมาะสม
และเพยีงพอ 
3. เพื่อให้เดก็มี
หนังสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียน 
เครื่องแบบนกัเรยีน 
และมกีารจัด
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีนอย่างเหมาะ 
สมกับวยั 

จำนวนเดก็ที่ไดร้ับ
การจดัสรรตาม
เกณฑ์ที่กำหนด 
ร้อยละ 100 
 

3.โครงการวนัเดก็
แห่งชาต ิ

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- เดก็และเยาวชนในเขต
เทศบาลตำบลนายาง ทั้งใน
ระบบและนอกระบบโรงเรียน
เข้ารว่มกจิกรรม ไม่นอ้ยกวา่ 
2,000 คน 
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- เดก็มีความกล้าแสดงออก มี
ความคิดรเิริ่มสร้างสรรค ์
- เดก็มีระเบียบวนิยั ความ
สามัคค ี
 

360,000 359,980 1.เด็กและเยาวชนมี
โอกาสแสดงความรู ้
ความสามารถ 
ความคิดรเิริ่ม
สร้างสรรค ์
2. เด็กมีระเบียบวนิัย 
และมีความสามัคคี 
3. เด็กมีความภมูิใจ
ในชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตรยิ์ 
และยดึมั่นในการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตรยิ์เป็น
ประมุข 
4. เด็กกล้าคิด กล้า
แสดงออกในสิ่งทีด่ีใน
การทำกจิกรรม
ร่วมกัน 

ร้อยละของ
ประชาชนมีความ 
พึงพอใจ มากที่สุด
69.00 มาก 27.00 
ปานกลาง 4.00 

 
 
 



22 
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน 

อนุมัต ิ
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
ผลที่ได้รับ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

การพัฒนาด้าน
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

แผนงาน
การศกึษา 

3.โครงการวนัเดก็
แห่งชาต ิ

เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลตำบลนายาง  
ทั้งในระบบและนอกระบบ
โรงเรียนเข้าร่วมกจิกรรม  
ไม่น้อยกว่า 2,000 คน 
 

360,000 359,980 1.เด็กและเยาวชน
มีโอกาสแสดง
ความรู้ 
ความสามารถ 
ความคิดรเิริ่ม
สร้างสรรค ์
2. เด็กมีระเบียบ
วินัย และมีความ
สามัคคี 
3. เด็กมีความ
ภูมิใจในชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตรยิ์ 
และยดึมั่นในการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตรยิ์
เป็นประมุข 
4. เด็กกล้าคิด 
กล้าแสดงออกใน
สิ่งที่ดีในการทำ
กิจกรรมรว่มกัน 

ร้อยละของ
ประชาชนมีความ 
พึงพอใจ มากที่สุด
69.00 มาก 27.00 
ปานกลาง 4.00 

4.โครงการเพิม่
ประสิทธภิาพคณะ
กรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็ 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- คณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทั้ง 10 ศูนย์ ใน
สังกัดเทศบาลตำบลนายาง 
จำนวน 90 คน 

30,000  ไม่ได้ดำเนินการ  

5.โครงการเพิม่ศักยภาพ
ของพนกังานครแูละ
ผู้ดูแลเดก็ 

ครู และผู้ดูแลเด็กทั้ง 10 
ศูนย์ ในสังกัดเทศบาลฯ 
จำนวน 30 คน 
- บุคลากรทางการศกึษา 
จำนวน 7 คน 

100,000  ไม่ได้ดำเนินการ  

  6.โครงการอาหาร
กลางวนัโรงเรยีนบ้าน
หนองยาว 

- ปี 2563 จำนวนนกัเรยีน 
506 คน 
 

2,024,000 2,024,000 1. นักเรียนได้
รับประทานอาหาร
กลางวันครบทุกคน 
ทุกวัน และเพียงพอ
ต่อความต้องการ 
2. นักเรียนได้
รับประทานอาหารที่
มีประโยชน์และมี
คุณค่าทาง
โภชนาการ 
3. นักเรียนมี
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกายเป็นไปตาม
มาตรฐานของกรม
อนามัย 
4. นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีข้ึน 

โรงเรียนอยู่
ระหว่าง 
รายงานผล 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน 

อนุมัต ิ
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
ผลที่ได้รับ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

การพัฒนาด้าน
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

แผนงาน
การศกึษา 

7.โครงการอาหาร
กลางวนั 
โรงเรียนชาวไร ่

- ปี 2563 จำนวนนกัเรยีน 
178 คน 
 

712,000 712,000 1. นักเรียนได้
รับประทานอาหาร
กลางวันครบทุกคน 
ทุกวัน และเพียงพอ
ต่อความต้องการ 
2. นักเรียนได้
รับประทานอาหารที่
มีประโยชน์และมี
คุณค่าทาง
โภชนาการ 
3. นักเรียนมี
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกายเป็นไปตาม
มาตรฐานของกรม
อนามัย 
4. นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีข้ึน 

โรงเรียนอยู่
ระหว่าง 
รายงานผล 

8.โครงการอาหาร
กลางวนัโรงเรยีนบ้าน
หนองเผาถ่าน 

- ปี 2563 จำนวนนกัเรยีน 
145 คน 
 

580,000 580,000 1. เด็กนักเรียนได้รับ
ประทานอาหาร
กลางวันครบ 100% 
ทุกวัน 
2. เด็กนักเรียนได้รับ
ประทานอาหารที่
สะอาด มีประโยชน์ 
และถูกหลัก
โภชนาการ  
ครบ 5 หมู่ 
3.นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 
4. เด็กนักเรียนมีผล
การเรียนรู้ที่ดีข้ึน 
5. เด็กนักเรียนมี
น้ำหนัก ส่วนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

โรงเรียนอยู่
ระหว่าง 
รายงานผล 

9.โครงการอาหาร
กลางวนัโรงเรยีนบ้าน
เนินทราย 

- ปี 2563 จำนวนนกัเรยีน 
40 คน 
 

160,000 160,000 1. นักเรียนได้
รับประทานอาหาร
กลางวันครบทุกคน 
ทุกวัน และเพียงพอ
ต่อความต้องการ 
2. นักเรียนได้
รับประทานอาหารที่
มีประโยชน์และมี
คุณค่าทาง
โภชนาการ 
3. นักเรียนมี
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกายเป็นไปตาม
มาตรฐานของกรม
อนามัย 
4. นักเรียนมี 
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีข้ึน 

โรงเรียนอยู่
ระหว่าง 
รายงานผล 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน 

อนุมัต ิ
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
ผลที่ได้รับ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

การพัฒนาด้าน
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

แผนงาน
การศกึษา 

10.โครงการอาหาร
กลางวนัโรงเรยีนบ้าน
ร่องระกำ 

- ปี 2563 จำนวนนกัเรยีน 
125 คน 
 

500,000 500,000 1. นักเรียนได้
รับประทานอาหาร
กลางวันครบทุกคน 
ทุกวัน และเพียงพอ
ต่อความต้องการ 
2. นักเรียนได้
รับประทานอาหารที่
มีประโยชน์และมี
คุณค่าทาง
โภชนาการ 
3. นักเรียนมี
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกายเป็นไปตาม
มาตรฐานของกรม
อนามัย 
4. นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีข้ึน 

โรงเรียนอยู่
ระหว่าง 
รายงานผล 

11.โครงการอาหาร
กลางวนัโรงเรยีนบ้าน
หุบกะพง 

- ปี 2563 จำนวนนกัเรยีน 
135 คน 
 

540,000 540,000 1. นักเรียนได้
รับประทานอาหาร
กลางวันครบทุกคน 
ทุกวัน และเพียงพอ
ต่อความต้องการ 
2. นักเรียนได้
รับประทานอาหารที่
มีประโยชน์และมี
คุณค่าทาง
โภชนาการ 
3. นักเรียนมี
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกายเป็นไปตาม
มาตรฐานของกรม
อนามัย 
4. นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีข้ึน 

โรงเรียนอยู่
ระหว่าง 
รายงานผล 

12.โครงการอาหาร
กลางวนัโรงเรยีน 
บ้านดอน 

- ปี 2563 จำนวนนกัเรยีน 
25 คน 
 

100,000 100,000 1. นักเรียนได้
รับประทานอาหาร
กลางวันครบทุกคน 
ทุกวัน และเพียงพอ
ต่อความต้องการ 
2. นักเรียนได้
รับประทานอาหารที่
มีประโยชน์และมี
คุณค่าทาง
โภชนาการ 
3. นักเรียนมี
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกายเป็นไปตาม
มาตรฐานของกรม
อนามัย 
4. นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีข้ึน 

โรงเรียนอยู่
ระหว่าง 
รายงานผล 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน 

อนุมัต ิ
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
ผลที่ได้รับ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

การพัฒนาด้าน
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

แผนงาน
การศกึษา 

13.โครงการอาหาร
กลางวนัโรงเรยีนบ้าน 
นายาง 

- ปี 2563 จำนวนนกัเรยีน 
175 คน 
 

700,000 700,000 1. นักเรียนได้
รับประทานอาหาร
กลางวันครบทุกคน 
ทุกวัน และเพียงพอ
ต่อความต้องการ 
2. นักเรียนได้
รับประทานอาหารที่
มีประโยชน์และมี
คุณค่าทาง
โภชนาการ 
3. นักเรียนมี
พัฒนาการทางด้าน
รา่งกายเป็นไปตาม
มาตรฐานของกรม
อนามัย 
4. นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีข้ึน 

โรงเรียนอยู่
ระหว่าง 
รายงานผล 

14.โครงการอาหาร
กลางวนัโรงเรยีนนิคม
สร้างตนเองเขือ่นเพชรฯ 

- ปี 2563 จำนวนนกัเรยีน 
190 คน 
 

760,000 760,000 1. นักเรียนได้
รับประทานอาหาร
กลางวันครบทุกคน 
ทุกวัน และเพียงพอ
ต่อความต้องการ 
2. นักเรียนได้
รับประทานอาหารที่
มีประโยชน์และมี
คุณค่าทาง
โภชนาการ 
3. นักเรียนมี
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกายเป็นไปตาม
มาตรฐานของกรม
อนามัย 
4. นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีข้ึน 

โรงเรียนอยู่
ระหว่าง 
รายงานผล 

15.โครงการอาหาร
กลางวนัโรงเรยีน 
บ้านดอนขุนห้วย 

- ปี 2563 จำนวนนกัเรยีน 
140 คน 
 

560,000 560,000 1. นักเรียนได้
รับประทานอาหาร
กลางวันครบทุกคน 
ทุกวัน และเพียงพอ
ต่อความต้องการ 
2. นักเรียนได้
รับประทานอาหารที่
มีประโยชน์และมี
คุณค่าทาง
โภชนาการ 
3. นักเรียนมี
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกายเป็นไปตาม
มาตรฐานของกรม
อนามัย 
4. นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีข้ึน 

โรงเรียนอยู่
ระหว่าง 
รายงานผล 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน 

อนุมัต ิ
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
ผลที่ได้รับ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

การพัฒนาด้าน
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

แผนงาน
การศกึษา 

16.โครงการเปิดบ้าน
วิชาการโรงเรยีนในเขต
เทศบาลตำบลนายาง 

นักเรยีนและครจูำนวน 500 
คน จาก 10 โรงเรยีนของ
สำนักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขั้นพืน้ฐาน ซึ่งอยู่
ในเขตเทศบาลตำบลนายาง 
(อุดหนุนโรงเรียน 
บ้านร่องระกำ 

150,000  ไม่ได้ดำเนินการ  

17.โครงการแขง่ขันสวด
มนต์หมูท่ำนอง
สรภัญญะ 

นักเรยีนระดับประถมศกึษา
และมัธยมศกึษาตอนตน้
โรงเรียนขยายโอกาสสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษาเขต 
2 ในเขตเทศบาลตำบลนา
ยาง จำนวน 10 โรงเรยีน 
(อุดหนุนโรงเรียนนิคม 
สร้างตนเองเขือ่นเพชร 

50,000 50,000 1. นักเรยีนใกล้ชิด
พระรัตนตรัยการ
สวดมนต์หมู่
ทำนองสรภญัญะ 
สรรเสริญคณุพระ
พุทธคุณ พระ
ธรรมคุณ และ
พระสังฆคณุ ก่อ
เกิดความรู้สกึ
ซาบซ้ึงใจจากการ
สวดมนต์ ได้รับ
ความเบิกบานใจ
สงบและเป็นสขุ 
2. นักเรยีนที่เข้า
ร่วมประกวด
สามารถเป็น
แบบอย่างให้กับ
นักเรยีนผูอ้ื่นได ้
3. นักเรยีนได้
เรียนรูด้้านพิธ ี
และการสวดมนต์
ที่ถกูต้อง 
4. นักเรยีน
สามารถนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได ้

โรงเรียนอยู่
ระหว่าง 
รายงานผล 

18.โครงการแขง่ขันกีฬา
นักเรยีน 

นักเรยีนระดับประถมศกึษา
และมัธยมศกึษาตอนตน้
โรงเรียนขยายโอกาสสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถม ศกึษาเขต 
2 ในเขตเทศบาลตำบลนา
ยาง จำนวน 10 โรงเรยีน 
(อุดหนุนโรงเรียนนิคม 
สร้างตนเองเขือ่นเพชร) 

105,000  ไม่ได้ดำเนินการ  

รวม 18 โครงการ   13,345,900 12,888,840   
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน 

อนุมัต ิ
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
ผลที่ได้รับ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

การพัฒนาด้าน
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

แผนงาน
สาธารณสขุ 

1.โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุมโรค
ในท้องถิ่น 

อาสาสมัครสาธารณสุขและ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวขอ้ง 
จำนวน 300 คน เพื่อเป็น
ค่าอบรม ค่าจ้างเหมา
ประกอบอาหารกลางวนั 
ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าวทิยากร  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าทราย
กำจัดลกูน้ำยุงลาย   
และอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งและ
จำเป็น 

100,000 90,875 ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจและ
ลดอัตราการ
เจ็บป่วยจากโรค
ในท้องถิ่น 

ร้อยละของ
ประชาชนมีความ 
พึงพอใจ มากที่สุด 
80.10 มาก 14.93 
ปานกลาง 4.98     
 

2.โครงการพัฒนาระบบ
สุขภาพภาคประชาชน 

อาสาสมัครในเขตเทศบาล
ตำบลนางยาง  
เพือ่ค่าอาหารกลางวัน
สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  
ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าป้าย
ประชาสัมพนัธ์โครงการ ค่า
วิทยากรบรรยาย และอืน่ ๆ 
ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น 

100,000 - โอนลดทั้งหมด 
(ไม่ได้ดำเนินการ) 

 

3.โครงการป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า และควบคุม
ประชากรสุนขัและแมว 

การฉีดวัคซีนสนุัขและแมว
ในเขตเทศบาลตำบล 
นายาง 

250,000 207,610 1. ชุมชนปลอด
โรคพิษสุนขับ้า 
2. ประชาชนมี
ความรู้เรือ่งโรค 
พิษสุนัขบ้า 

ร้อยละ 100 ของ
จำนวนสุนขัและ
แมวที่ได้รับการฉีด
วัคซีน 

4.โครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุเทศบาล
ตำบลนายาง 

จัดฝึกอบรมแก่ผูสู้งอายุ 
จำนวน 500 คน  เพื่อเป็น
ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าวทิยากร
บรรยาย ค่าป้าย
ประชาสัมพนัธ์โครงการฯ 
ค่าอุปกรณ์ยืดเหยยีดสำหรับ
ฝึกกำลังกล้ามเนือ้แขน 
ค่าจ้างทำชุดความรูก้ารออก
กำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ
และอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งและ
จำเป็น 

200,000 195,840 ผู้สูงอายมุีสุขภาพ
กาย สุขภาพจิตที่
ดีขึ้นและสามารถ
อยู่ในสังคมได้
อย่างมีสุข 

ร้อยละของ
ประชาชนมีความ 
พึงพอใจ มากที่สุด 
85.00 มาก 14.71 
ปานกลาง 0.29     
 

5.โครงการพัฒนา
ศักยภาพ 
ด้านสาธารณสุข 

จัดอบรมให้ความรูแ้กก่ลุ่ม
ประชาชนในด้าน
สาธารณสขุ ได้แก่ โรค
เอดส์/แม่วยัใส/ท้องกอ่น
แต่ง/ยาเสพติด เป็นตน้ 
จำนวน 100 คน  เพื่อเป็น
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร 
อาหารว่าง และเครือ่งดื่ม 
ค่าที่พัก 

50,000 - โอนลดทั้งหมด 
(ไม่ได้ดำเนินการ) 

 

6.โครงการการให้บรกิาร
การแพทย์ฉกุเฉิน 

จัดต้ังชุดปฏิบัติการฉุกเฉินของ
เทศบาลตำบลนายาง จำนวน 
1 ชุด พร้อมให้บริการ
ประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง 
เพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
ซ่อมแซมต่าง ๆ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ 

50,000 - ยกเลิกโครงการ
โอนลดทั้งหมด  
(ไม่ได้ดำเนินการ) 

 



28 
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน 

อนุมัต ิ
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
ผลที่ได้รับ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

การพัฒนาด้าน
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

แผนงาน
สาธารณสขุ 

7.โครงการหมอหมู่บ้าน  
เทศบาลตำบลนายาง 

อบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่
ประชาชนจิตอาสาในเขต
เทศบาลทั้ง 28 ชุมชน 

160,000 148,604 ประชาชนใน
ชุมชนได้รับ 
การดแูล
รักษาพยาบาล
เบ้ืองต้นได้
ทันท่วงทีจากจิต
อาสาในชุมชน 
ประหยัดค่าใชจ้่าย 
ตลอดจนยกระดับ
มาตรฐานด้าน
สาธารณสขุใน
ชุมชน 

ร้อยละของ
ประชาชนมีความ 
พึงพอใจ มากที่สุด 
55.14 มาก 41.18 
ปานกลาง 3.68     
 

8.โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเดจ็ย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 

จัดอบรมประชาชน 
เพศหญิง อายุ 30-70 ปี ใน
เขตเทศบาลฯ และ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวขอ้ง 
ทั้ง 28 ชุมชน  
จำนวน 480 คน 

90,000 88,194 ประชาชนสตรีใน
เขตเทศบาลตำบล
นายางมีอัตราการ
ตายจากโรคมะเร็ง
เต้านมลดลง 

ร้อยละของ
ประชาชนมีความ 
พึงพอใจ มากที่สุด 
62.70 มาก 34.13 
ปานกลาง 3.17     

9.โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE 

จัดอบรมเยาวชนในเขต
เทศบาลตำบลนายาง และ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวขอ้ง 
จำนวน 250 คน 

310,000 281,830 เยาวชนในชมุชน 
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด และมี
ความรู้ความเขา้ใจ
เกีย่วกับพิษภัย
ของยาเสพติด 
และเป็นเครอืข่าย
สมาชิก To Be 
Number One 
เทศบาลตำบลนา
ยาง 

ร้อยละของ
ประชาชนมีความ 
พึงพอใจ มากที่สุด 
47.60 มาก 48.80 
ปานกลาง 3.60     
 

10.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้ความรู้ใน
การป้องกนัโรคตดิเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และการ
จัดทำหนา้กากอนามยั
เพื่อการป้องกนัตนเอง 

อสม. แกนนำชุมชน และ
ประชาชนจิตอาสาในเขต
เทศบาลตำบลนายางทั้ง 28 
ชุมชน จำนวน 84 คน 

44,000 43,244 อสม. แกนนำชุมชน 
และประชาชนใน
ชุมชนเขตเทศบาล
ตำบลนายาง ได้รับ
ความรู้ในการดูแล
รักษาสุขภาพ
เบื้องต้น เพื่อเฝ้า
ระวังและป้องกัน
โรคติดต่ออันตราย
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และ
สามารถนำความรู้ไป
ประยุกต์ปรับใช้
เพื่อให้สามารถดูแล
ป้องกันตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน ให้
รอดพ้นจาก
โรคติดต่ออันตราย
ร้ายแรงในภาวะ
วิกฤตได้ 

ร้อยละของ
ประชาชนมีความ 
พึงพอใจ มากที่สุด 
75.56 มาก 23.33 
ปานกลาง 1.11     
 

รวม 10 โครงการ   1,354,000 1,056,197   
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน 

อนุมัต ิ
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
ผลที่ได้รับ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

การพัฒนาด้าน
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

1.โครงการพัฒนา
สุขภาพกายจิตเพื่อชวีิต
คนพิการที่สดใส 

ผู้พิการในเขตเทศบาลตำบล
นายาง จำนวน 200 คน 
  

20,000 - ไม่ได้ดำเนินการ  

รวม 1 โครงการ   20,000 -   
การพัฒนาด้าน
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

แผนงานสร้าง
ความเขม้แขง็
ของชุมชน 

1.โครงการค่ายร่วมใจ
กันทำดี  
เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์
สำหรับเด็กและเยาวชน 

คณะกรรมการบริหารสภา
เด็กและเยาวชนเทศบาล
ตำบลนายาง เดก็และ
เยาวชนที่เป็นเครอืข่ายสภา
เด็กฯ ทั้ง ๒๘ ชมุชน และ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวขอ้ง 
จำนวน 100 คน  

10,000  ไม่ได้ดำเนินการ  

2.โครงการสำรวจและ
จัดเก็บข้อมลูพื้นฐาน 

ครัวเรือนทกุครวัเรอืนของ 
27 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาล
ตำบลนายาง  

20,000  ไม่ได้ดำเนินการ  

3.โครงการอบรมเพิม่
ประสิทธภิาพให้กับผู้นำ
ชุมชนองค์กรสตรี และ
กลุ่มอาชีพ ในเขต
เทศบาลตำบลนายาง 

ผู้นำชุมชน องค์กรสตร ีกลุม่
อาชีพ คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล และ
และพนกังานเทศบาล 
จำนวน 945 คน  

50,000  ไม่ได้ดำเนินการ  

4.โครงการชะอำรวมใจ
เสริมสร้างพลังแผ่นดนิ
เอาชนะยาเสพติด  
อำเภอชะอำ จังหวัด
เพชรบุร ี2563 

โครงการชะอำรวมใจ
เสริมสร้างพลังแผ่นดนิ
เอาชนะยาเสพติด  
อำเภอชะอำ จังหวัด
เพชรบุร ี

10,000 10,000 1. มีการเฝ้าระวังใน
หมู่บ้านเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติดเพิ่มมากข้ึน 
2. ทำให้หมู่บ้าน
เป้าหมายที่มีปัญหา
ยาเสพติดหลงเหลือ
อยู่เปลี่ยนสถานะ
หมู่บ้านเป็นหมู่บ้าน
ปลอดยาเสพติด 
และมีระบบเฝ้าระวัง
ที่เข้มแข็งยั่งยืน 
3. ผู้เสพ/ผู้ติดยา
เสพติด ได้รับการ
บำบัดรักษาและมี
กลไกติดตามอย่าง
เป็นระบบ 

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 
100 

การพัฒนาด้าน
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

แผนงานสร้าง
ความเขม้แขง็
ของชุมชน 

5.โครงการสนับสนุน
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 
อำเภอชะอำจังหวัด
เพชรบุร ี2563 

สถานบันเทิง ร้านเกมส์/
อินเตอร์เนต็ ร้านค้าแฝง 
สวนสาธารณะ แหล่งมัว่สุม
ของเยาวชนกลุ่มเสีย่งทั้งใน
และนอกสถานศกึษา ในเขต
พื้นทีอ่ำเภอชะอำ(อุดหนนุ
งบประมาณ  
อำเภอชะอำ 

10,000 10,000 1. เจ้าของ/
ผู้ประกอบการ
สถานบันเทิง ร้าน
เกมส/์อนิเตอรเ์น็ต 
ร้านคาราโอเกะ 
และประชาชนให้
ความร่วมมอืใน
การจดัระเบียบ
สังคม และควบคุม
แหล่งแพรร่ะบาด
ยาเสพติด 

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 
100 

รวม 5 โครงการ   100,000 20,000   
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน 

อนุมัต ิ
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
ผลที่ได้รับ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

การพัฒนาด้าน
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรม
และนทันาการ 

1.โครงการจัดงานวนั
เฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ
นทร มหาวชริาลงกรณ 
พระวชริเกล้าเจ้าอยู่หัว 

1. ประชาชนในชุมชนและ
บุคคลทั่วไปในเขตเทศบาล
ตำบลนายาง ประมาณ 
1,000 คน 
2. ถวายเครือ่งราชสักการะ 
ประดับธงสัญลกัษณ์ 
ประดับธงชาติ ประดับไฟ 

150,000  ไม่ได้ดำเนินการ  

2.โครงการจัดงานวนั
สงกรานต ์

จัดกิจกรรมต่าง ๆ เชน่ จัด
ขบวนแห่สงกรานต์ ก่อพระ
เจดยี์ทราย การสรงน้ำพระ 
การแสดงมหรสพ เป็นต้น 
โดยมีประชาชนเข้าร่วม
จำนวน 28 ชุมชน 

450,000 - โอนลด 100,000 
(ไม่ได้ดำเนินการ) 

 

3.โครงการจัดงานวนัแม่
แห่งชาต ิ

1. ประชาชนในชุมชนและ
บุคคลทั่วไปในเขตเทศบาล
ตำบลนายาง ประมาณ  
2,000 คน  
2. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ 
จุดพลุ 
และรำถวายพระพร 
3. ปลูกต้นไม้ จำนวน  
3,000 ต้น 

50,000  ไม่ได้ดำเนินการ  

4.โครงการจัดงานวนัพ่อ
แห่งชาต ิ

1. ประชาชนในชุมชนและ
บุคคลทั่วไปในเขตเทศบาล
ตำบลนายาง ประมาณ 
2,000 คน 
2. พิธีถวายเครื่องสกัการะ
จุดพลุ และ 
รำถวายพระพร 
3. ปล่อยปลา จำนวน 
50,000 ตัว 

50,000 - โอนลดทั้งหมด 
(ไม่ได้ดำเนินการ) 

 

5.โครงการหล่อเทยีน
จำนำพรรษา 

จัดพิธีหล่อเทยีนพรรษา 
และนำเทยีนพรรษาไปถวาย
วัดต่าง ๆ ในเขตเทศบาล
ตำบลนายาง จำนวน ๗ วัด 
โดยมชีุมชนเข้าร่วม
โครงการ จำนวน ๒๘ 
ชุมชน  

35,000 - ไม่ได้ดำเนินการ  

6.โครงการอนุรกัษ์
ศิลปะเพลงพ้ืนบ้าน 
เพลงพวงมาลยั 

จัดกิจกรรมสอนเดก็เยาวชน
และประชาชน ขับร้องเพลง
พวงมาลัย และกิจกรรมอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 28 ชมุชน 

50,000 - ไม่ได้ดำเนินการ  

7.โครงการแข่งขนักฬีา
ชุมชน 

จัดการแข่งขันกีฬาประเภท
ต่าง ๆ โดยมชีุมชนเข้าร่วม
โครงการจำนวน 28 ชุมชน 

200,000 - ไม่ได้ดำเนินการ  

8.โครงการกฬีาต้านยา
เสพติด 

จัดการแข่งขันกีฬาประเภท
ต่าง ๆ ได้แก่   ตระกร้อ 
ฟุตบอล เปตอง  
วอลเลย์บอล เป็นตน้โดยมี
ผู้เข้ารว่ม จำนวน 300 คน  

100,000 - ไม่ได้ดำเนินการ  
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน 

อนุมัต ิ
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
ผลที่ได้รับ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

การพัฒนาด้าน
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรม
และนทันาการ 

9.โครงการติดตั้งเครือ่ง
ออกกำลังกายกลางแจ้ง 
(ครุภัณฑ์) 

ติดตั้งเครือ่งออกกำลังกาย
กลางแจ้ง บริเวณ หมูท่ี่ 4 
ต.ดอนขุนห้วย จำนวน 15  
ชนิด 

188,000 157,000 1. ชุมชนมีเครือ่ง
ออกกำลังกาย 
2. ประชาชนใช้
เวลาว่างออก 
กำลังกาย 

ร้อยละ 100 
ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ติดตั้งเครือ่งออก
กำลังกาย
กลางแจ้ง 

รวม 9 โครงการ   1,273,000 157,000   

การพัฒนาด้าน
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

1.โครงการงาน 
พระนครคีรี-เมอืงเพชร 
ครั้งที่ 34 ประจำปี 
2563 

ข้าราชการ นักเรยีน 
นักศกึษา และประชาชนใน
พื้นทีอ่ำเภอชะอำ 

50,000 50,000 1. ประเพณี
ท้องถิ่น 
การละเล่นพืน้บ้าน 
และศิลปวัฒนธรรม 
ของจังหวัดเพชรบุรี 
เป็นทีรู่้จกัอย่าง
แพร่หลายในหมู่
นักท่องเทีย่วทั้ง
ชาวไทยและ
ชาวต่างชาต ิ
2. สามารถสืบสาน
ประเพณีท้องถิ่น
และศิลปวัฒนธรรม
ให้คงอยู่ตอ่ไป 

ร้อยละ 100  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

2.โครงการจัดงาน  
“พระนครคีรี – เมอืง
เพชร” ครั้งที ่34 
ประจำปี 2563 

อุดหนนุงบประมาณให้
สำนักงานจังหวดัเพชรบุรี
เพื่อดำเนนิโครงการใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 - 2564 

20,000 20,000 1. ชาวเพชรบุรี
และนกัทอ่งเทีย่ว
ทั่วไปมีศูนย์รวม
แห่งจิตใจ ณ 
สถาบันพระมหา 
กษัตรยิ์ มีความ
จงรกัภักด ีและ
เกิดกตัญญู
กตเวทิตาคุณแด่
พระมหากษัตรยิ์ผู้
ทรงคุณอัน
ประเสรฐิ 
2. ทำให้การเงนิ
สะพัดมีการ
หมุนเวยีนทาง
เศรษฐกิจเพิ่ม
รายได้ให้
ประชาชนจังหวัด
เพชรบุร ี

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

รวม 2 โครงการ   70,000 70,000   
รวม 55 โครงการ   47,834,500 43,265,362   

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ และ
เศรษฐกิจ
พอเพยีง 

แผนงานสร้าง
ความเขม้แขง็
ของชุมชน 

1.โครงการส่งเสริมและ
จัดหาอาชีพให้แก่สตรี
และกลุม่สตรีในเขต
เทศบาล 

ประชาชนผูส้นใจ กลุ่มสตรี
และกลุม่อาชีพในเขต
เทศบาลตำบลนายาง  
จำนวน 40 คน 

30,000  ไม่ได้ดำเนินการ  

รวม 1 โครงการ   30,000    

 
 
 
 
 



32 
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน 

อนุมัต ิ
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
ผลที่ได้รับ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ และ

เศรษฐกิจพอเพยีง 

แผนงาน
สาธารณสขุ 

1.โครงการเพิม่
ศักยภาพผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร แผงลอย
จำหน่ายอาหาร 

จัดฝึกอบรม และกิจกรรม
รณรงคอ์าหารสะอาดรสชาติ
อรอ่ยแก่ผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร/แผงลอยจำหน่าย
อาหาร จำนวน 100 คน 

25,000 25,000 โอนลดทั้งหมด 
(ไม่ได้ดำเนินการ) 

 

2.โครงการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

จักอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนและผู้ประกอบการ 
จำนวน 100 คน 
 

10,000 9,880 ประชาชนผู้ซ่ึงเป็น
ทั้งผู้ประกอบการ
และผู้บริโภคมี
ความรูแ้ละความ
เข้าใจ 

ร้อยละของ
ประชาชน 
มีความพึงพอใจ 
มากที่สุด 61.29 
มาก 38.71 

รวม 2 โครงการ   35,000 34,880   
รวม 3 โครงการ   65,000 34,880   

การพัฒนาด้านการ
อนรุักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

แผนงาน
สาธารณสขุ 

1.โครงการสร้าง
จิตสำนกึด้านอนรุกัษ์
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

จัดอบรมให้ความรูแ้ก่
ประชาชนประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลนายางและ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวขอ้งจำนวน 
120 คน 

75,000 75,000 โอนลดทั้งหมด 
(ไม่ได้ดำเนินการ) 

 

รวม 1 โครงการ   75,000 75,000   
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี
ในองค์กรและการมี
ส่วนรว่มของ
ประชาชน 

แผนงานการ
บริหารงาน
ทั่วไป 

1.โครงการอบรมเพิม่
ประสิทธภิาพบุคลากร
เทศบาล 

จัดอบรมและศึกษาดูงานให้แก่
บุคลากรของเทศบาลทุกระดับ 
จำนวน  190 คน 

400,000 150,000 โอนลด 150,000 
(ไม่ได้ดำเนินการ) 

 

2.โครงการจัดงานวนั
เทศบาล 

- จัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา                      
- จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
และกิจกรรม อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับเทศบาล โดยมีผู้เข้าร่วม 
จำนวน 300   

25,000 25,000 โอนลดทั้งหมด 
(ไม่ได้ดำเนินการ) 

 

  3.ติดตั้ง/ปรับปรุงระบบ
เสียงตามสายและติดตั้ง
ชุดเครือ่งรับวทิยุ
กระจาย เสยีงแบบไร้
สาย UHF-FM หมู่ที ่2 
และ หมูท่ี่ 6  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

โดยทำการปรับปรุงระบบเสียง
ตามสายและติดต้ังเครื่องรับ
วิทยุกระจายเสียงแบบไร้สาย 
UHF-FM ประกอบด้วย 
1. ชุดเครื่องรับ
วิทยุกระจายเสียงแบบไร้สาย 
UHF-FM 1 ชุด 
2. ชุดระบบเสียงตามสาย 1 
ระบบ 

640,000 535,000 1. ประชาชน
สามารถรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารต่าง ๆ ได้
อย่างถูกตอ้ง และ
รวดเร็ว 
2. สามารถเป็น
เครื่องมือในการ
ติดต่อสือ่สาร
ระหว่างประชาชน
กับเทศบาล ได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
3. ประชาชนใช้เป็น
ช่องทางในการ
ติดต่อ สือ่สาร
ระหว่างคนใน
ชุมชนดว้ยกันเอง 
4. เป็นเครื่องมือใน
การส่งเสรมิการมี
ส่วนรว่มของคนใน
ชุมชน 

ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 
มากที่สุด 90.00 
มาก 10.00 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน 

อนุมัต ิ
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
ผลที่ได้รับ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

  4.ติดตั้งระบบเสยีงตาม
สายและติดตั้งชุด
เครื่องรับวทิยกุระจาย 
เสียงแบบไร้สาย  
UHF-FM หมู่ที ่1  
ต.นายาง อ.ชะอำ 

โดยทำการติดตั้งระบบ
เสียงตามสายและติดตั้ง
เครื่องรับวทิยกุระจายเสยีง
แบบไร้สาย UHF-FM 
ประกอบด้วย 
1. ชุดเครือ่งรับ
วิทยกุระจายเสยีงแบบไร้
สาย UHF-FM 1 ชุด 
2. ชุดระบบเสยีงตามสาย 
1 ระบบ 

418,000 417,000 1. ประชาชน
สามารถรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารต่าง ๆ ได้
อย่างถูกตอ้ง และ
รวดเร็ว 
2. สามารถเป็น
เครื่องมือในการ
ติดต่อสือ่สาร
ระหว่างประชาชน
กับเทศบาลฯ ได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
3. ประชาชนใช้
เป็นช่องทางใน
การติดต่อ สือ่สาร
ระหว่างคนใน
ชุมชนดว้ยกันเอง 
4. เป็นเครื่องมือ
ในการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของคน
ในชุมชน 

ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ มาก
ที่สุด 90.00 
มาก 10.00 

รวม 4 โครงการ   1,483,000 1,127,000   
รวมท้ังสิ้น 140 โครงการ   103,827,500 49,544,242   

 
สรุปโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ โครงการที่ได้ดำเนินการจริง 

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 
(รายการค้างจ่าย) 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

- - 13 4,692,000 64 48,538,000 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

23 1,990,000 32 43,265,362 - - 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2 55,000 1 9,880 - - 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1 75,000 - - - - 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน 

2 425,000 2 952,000 - - 

รวม 28 2,545,000 48 48,919,242 64 48,538,000 
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 1.3.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการพัฒนา 
ที่ดำเนินการจริง 

(จำนวนโครงการ) 

จำนวนเงิน 
ที่ดำเนินการจริง  

(บาท) 

เป้าหมายที่ได้จริง 
หรือได้ผลจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 
1.การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 12 3,804,000 ถนน ค.ส.ล./รางระบายน้ำ ค.ส.ล. 
การเกษตร 0 0 - 
การพาณิชย์ 1 888,000 ขยายเขตประปา 

2. การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

งบกลาง 3 28,943,200 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ 
ผู้ป่วยเอดส์/ผู้พิการ 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

3 130,125 การเสริมสร้างความตระหนักรู้ 
ถึงภัยพิบัติ 

การศึกษา 14 12,888,840 อุดหนุนงบประมาณหน่วยงานอื่น 
การศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

1 157,000 ติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 

สาธารณสุข 7 1,056,197 รณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรค 
สังคมสงเคราะห์ 0 0 - 
สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

2 20,000 อุดหนุนงบประมาณท่ีทำการ
ปกครองอำเภอชะอำ 

บริหารงานท่ัวไป 2 70,000 อุดหนุนงบประมาณสำนักงานจังหวัด
เพชรบุรี/ที่ทำการปกครองอำเภอชะอำ 

3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และเศรษฐกิจพอเพียง 

สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

0 0 - 

สาธารณสุข 1 9,880 ให้ความรู้แก่ประชาชนและ
ผู้ประกอบการ 

4.การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม 

สาธารณสุข 0 0 - 

5. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กร  
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

บริหารงานท่ัวไป 2 952,000 ติดตั้ง/ปรับปรุง ระบบเสียงตามสาย
ไร้สาย 

รวม 48 48,919,242  

 
 1.3.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติเชิงคุณภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการพัฒนาท่ี
ดำเนินการจริง 

(จำนวนโครงการ) 

จำนวนเงินที่
ดำเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมายที่ได้จริง 
หรือได้ผลจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลลัพธ์ที่ได้จริงหรือสิ่งที่
เกิดขึ้นจากเป้าหมาย 

ที่ประชาชนได้รับ 
1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 12 3,804,000 ก่อสร้าง ถนน/ 
รางระบายน้ำ 

ความสะดวก ปลอดภัยใน
การสัญจร/แก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขังในพื้นท่ี 

การเกษตร 0 0 - - 
การพาณิชย์ 1 888,000 ขยายเขตประปา ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค 

บริโภค 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการพัฒนาท่ี
ดำเนินการจริง 

(จำนวนโครงการ) 

จำนวนเงินที่
ดำเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมายที่ได้จริง 
หรือได้ผลจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลลัพธ์ที่ได้จริงหรือสิ่งที่
เกิดขึ้นจากเป้าหมาย 

ที่ประชาชนได้รับ 
2. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

งบกลาง 3 28,943,200 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วย
เอดส์ 

ผู้รับเบี้ยยังชีพได้รับเงิน
สงเคราะห์ฯอย่างทั่วถึง 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

3 130,125 ฝึกอบรมประชาชน/
เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง 

ความตระหนักรู้ถึงภัยพิบัติ/
ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

การศึกษา 14 12,888,840 อุดหนุนเงินงบประมาณ
โรงเรียนในเขตพื้นท่ี
เทศบาล 

ประชาชนคุณภาพชีวิต 
ท่ีดีขึ้น 

การศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

1 157,000 ติดตั้งเครื่องออกกำลัง
กายกลางแจ้ง 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิต 
ท่ีดีขึ้น 

สาธารณสุข 7 1,056,197 รณรงค์ป้องกันควบคุม
โรค/ฝึกอบรมประชาชน
และเจ้าหน้าท่ี
ผู้เกี่ยวข้อง 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิต 
ท่ีดีขึ้น 

สังคมสงเคราะห์ 0 0 - - 
สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

2 20,000 อุดหนุนงบประมาณ 
ท่ีทำการปกครองอำเภอ
ชะอำ 

ชุมชนปลอดยาเสพติด 

บริหารงานท่ัวไป 2 70,000 อุดหนุนงบประมาณ 
ท่ีทำการปกครองอำเภอ
ชะอำ/สำนักงานจังหวัด
เพชรบุรี 

เศรษฐกิจภาคการท่องเท่ียวดี
ขึ้น 

3. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและ
เศรษฐกิจพอเพียง 

สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

0 0 - - 

สาธารณสุข 1 9,880 อบรมให้ความรู้
ประชาชน/
ผู้ประกอบการ 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิต 
ท่ีดีขึ้น 

4.การพัฒนาด้าน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม 

สาธารณสุข 0 0 - - 

5. การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการที่
ดีในองค์กร และ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

บริหารงานท่ัวไป 2 952,000 ติดตั้ง ปรับปรุง ระบบ
เสียงตามสาย 

ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร
ได้อย่างทั่วถึง 

รวม 48 48,919,242   
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    1.4  ผลที่ได้จากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 1.4.1 ผลที่ได้รับ/ผลสำคัญ/ผลกระทบ 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการ
พัฒนา 

จำนวนเงิน 
ที่ได้ดำเนินการจริง 

ผลที่ได้จริง 
หรือผลสำคัญ 

ผลกระทบ 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 12 3,804,000 โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน มีฝุ่นละออง/การ
สัญจรไม่สะดวก
เล็กน้อย 

การเกษตร 0 0 -  
การพาณิชย์ 1 888,000 มีน้ำใช้อุปโภค บริโภค น้ำประปาหยุด

ไหลบางช่วง 
2. การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

งบกลาง 3 28,943,200 มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ไม่มีผลกระทบ 
การรักษาความสงบ
ภายใน 

3 130,125 มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ไม่มีผลกระทบ 

การศึกษา 14 12,888,840 มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ไม่มีผลกระทบ 
การศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

1 157,000 มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ไม่มีผลกระทบ 

สาธารณสุข 7 1,056,197 มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ไม่มีผลกระทบ 
สังคมสงเคราะห์ 0 0 -  
สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

2 20,000 มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ไม่มีผลกระทบ 

บริหารงานท่ัวไป 2 70,000 เศรษฐกิจภาคการ
ท่องเท่ียวดีขึ้น 

ไม่มีผลกระทบ 

3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
เศรษฐกิจพอเพียง 

สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

0 0 -  

สาธารณสุข 1 9,880 มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ไม่มีผลกระทบ 
4.การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

สาธารณสุข 0 0 -  

5. การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการที่ดีในองค์กรและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

บริหารงานท่ัวไป 2 952,000 มีระบบการสื่อสาร 
ท่ีหลากหลาย 

ไม่มีผลกระทบ 

รวม 48 48,919,242   
 

    1.5 ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ลำดับ โครงการพัฒนา ปัญหาหรืออุปสรรค แนวทางการแก้ไข ความเห็นของผู้บริหาร 

- - - - - 
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2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
    2.1  การติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ 
 2.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
         1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ของเทศบาลตำบลนายาง มีความสัมพันธ์สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 12 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ื นฐานและระบบโลจิสติกส์ ซึ่ง
กำหนดให้เทศบาลตำบลนายางดำเนินการในเรื ่องการพัฒนาระบบโครงสร้างพื ้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค -
สาธารณูปการ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและศักยภาพสินค้าและ
บริการเพื่อการท่องเที่ยว การค้า และพ้ืนที่เศรษฐกิจ และจังหวัดเพชรบุรีได้กำหนดเป้าประสงค์ไว้ดังนี้  
  (1) เพชรบุรีมีความเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ มีการกระจายรายได้สู่ชุมชน ประชาชนมีอาชีพและ
รายได้ที่ม่ันคง เศรษฐกิจฐานชุมชนเข้มแข็ง  
  (2) การคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์จังหวัด สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ
รองรับการค้า การเกษตร การท่องเที่ยว และการพัฒนา  
  (3) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีความเข้มแข็ง ครบวงจร เชื่อมโยงระหว่างจังหวัด กลุ่มจังหวัด 
ยกระดับสู่ภูมิภาค อาเซียน และนานาชาติ  
  (4) ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมีคุณภาพมาตรฐานการส่งออก สินค้าทางการ เกษตร
สามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัด สร้างงาน อาชีพ และรายได้แก่ชุมชน ประชาชน  
  (5) ภาครัฐมีความพร้อมในการหนุนเสริมการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ 4.0 ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาความม่ังคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร  
         2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ซ่ึงกำหนดให้เทศบาลตำบลนายางดำเนินการในเรื่อง
การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และจังหวัดเพชรบุรีได้
กำหนดเป้าประสงค์ไว้ ดังนี้  
  (1) เพชรบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ คนสุขภาพดี ปัญหาความไม่ปลอดภัย ปัญหาสังคมของจังหวัดในทุกด้าน
ลดลงอย่างต่อเนื่องจนผ่านเกณฑ์มาตรฐานและเป้าหมายการพัฒนาประเทศ  
  (2) เพชรบุรีเมืองแห่งการเรียนรู้ ประชาชน ชุมชนตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลง จังหวัดเพชรบุรีมีความ
พร้อมในการเป็นเมืองท่ีพอเพียงของประเทศ  
  (3) หมู่บ้านมีศักยภาพในการพ่ึงตนเองสูง ประชาชนมีวิถีชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่เข้มแข็งเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง  
  (4) องค์กรภาครัฐมีสมรรถนะสูง บุคลากรมีคุณภาพ การบริหารจัดการมีธรรมาภิบาล การบริการ
ขององค์กรภาครัฐและประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดพัฒนาสู่สากล 
         3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเศรษฐกิจพอเพียง ของเทศบาลตำบลนายาง มี
ความสัมพันธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ซึ่งกำหนดให้เทศบาลตำบลนายางดำเนินการในเรื่องการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ตลอดจน
ส่งเสริมด้านการเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและศักยภาพสินค้าและบริการเพ่ือการท่องเที่ยว การค้า และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  การเสริมสร้างและพัฒนาต้นทุน
ทางทรัพยากรภาคการเกษตร และจังหวัดเพชรบุรีได้กำหนดเป้าประสงค์ไว้ดังนี้  
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  (1) เพชรบุรีเมืองแห่งการเรียนรู้ ประชาชน ชุมชนตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลง จังหวัดเพชรบุรีมีความ
พร้อมในการเป็นเมืองท่ีพอเพียงของประเทศ  
  (2) หมู่บ้านมีศักยภาพในการพ่ึงตนเองสูง ประชาชนมีวิถีชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่เข้มแข็งเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
         4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของเทศบาลตำบล    
นายาง มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ด้านการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งกำหนดให้เทศบาลตำบลนายางดำเนินการในเรื่องการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจังหวัดเพชรบุรีได้กำหนดเป้าประสงค์ไว้ดังนี้  
  (1) พื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ ปัญหาภัยธรรมชาติลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง  
  (2) จังหวัดเพชรบุรี มีดิน น้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาการเกษตร
คุณภาพ  
  (3) การบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติมีประสิทธิภาพ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมจนสามารถลด
ปัญหาได้อย่างต่อเนื่อง  
  (4) จังหวัดเพชรบุรี มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สามารถจัดการปัญหาทางสิ่งแวดล้อมได้ทั่วทุกพ้ืนที่  
  (5) จังหวัดมีศักยภาพทางพลังงาน สามารถจัดการพลังงานเพื่อลดต้นทุนทางการเกษตรและหนุน
เสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน 
         5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน ของ
เทศบาลตำบลนายาง มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเสริมสร้าง
ศักยภาพคน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย ซึ่งกำหนดให้เทศบาลตำบลนายางดำเนินการในเรื่องการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน และจังหวัดเพชรบุรีได้กำหนดเป้าประสงค์ไว้ดังนี้  
  (1) องค์กรภาครัฐมีสมรรถนะสูง บุคลากรมีคุณภาพ การบริหารจัดการมีธรรมาภิบาล การบริการ
ขององค์กรภาครัฐและประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดพัฒนาสู่สากล  
  ซึ่งเทศบาลตำบลนายางได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลนายางสอดคล้องเชื่อมโยงกันใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
  2.1.2 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลนายาง 
  1) เทศบาลตำบลนายาง ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “เทศบาลตำบลนายางเป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข” ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งม่ันในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านเศรษฐกิจและ
สังคม จะเห็นได้จากการกำหนดยุทธศาสตร์ไว้ ดังนี้ 
      1.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยกำหนดโครงการ จำนวน 93 โครงการ 
ปรากฏในแผนงาน ดังนี้ 
   1. แผนงานเคหะและชุมชน พบว่าจำนวนโครงการ 13 โครงการได้ดำเนินการจนเกิดผล
สัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ 13.98 ของโครงการทั้งหมด 
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   2. แผนงานการเกษตร จำนวนโครงการ 0 โครงการได้ดำเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของโครงการทั้งหมด 
   3. แผนงานการพาณิชย์ พบว่าจำนวนโครงการ 1 โครงการได้ดำเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ 1.08 ของโครงการที่ทั้งหมด 
      1.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีว ิต  โดยกำหนดโครงการ จำนวน 71 
โครงการ ปรากฏในแผนงาน ดังนี้ 
   1. แผนงานบกลาง พบว่าจำนวนโครงการ 3 โครงการได้ดำเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ 4.23 ของโครงการทั้งหมด 
   2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน พบว่าจำนวนโครงการ 3 โครงการได้ดำเนินการจน
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ 4.23 ของโครงการทั้งหมด 
   3. แผนงานการศึกษา พบว่าจำนวนโครงการ 14 โครงการได้ดำเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ 19.72 ของโครงการที่ทั้งหมด 
   4. แผนงานสาธารณสุข พบว่าจำนวนโครงการ 7 โครงการได้ดำเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ 9.86 ของโครงการที่ทั้งหมด 
   5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ พบว่าจำนวนโครงการ 0 โครงการได้ดำเนินการจนเกิดผล
สัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของโครงการทั้งหมด 
   6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน พบว่าจำนวนโครงการ 0 โครงการได้ดำเนินการ
จนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของโครงการทัง้หมด 
   7. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ พบว่าจำนวนโครงการ 1 โครงการได้
ดำเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ 1.41 ของโครงการทั้งหมด 
   8. แผนงานบริหารงานทั่วไป พบว่าจำนวนโครงการ 2 โครงการได้ดำเนินการจนเกิดผล
สัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ 2.82 ของโครงการที่ทั้งหมด 
      1.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเศรษฐกิจพอเพียง โดยกำหนดโครงการ จำนวน 3 
โครงการ ปรากฏในแผนงาน ดังนี้ 
   1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน พบว่าจำนวนโครงการ 0 โครงการได้ดำเนินการ
จนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของโครงการทั้งหมด 
   2. แผนงานสาธารณสุข พบว่าจำนวนโครงการ 1 โครงการได้ดำเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ 33.33 ของโครงการทั้งหมด 
      1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกำหนด
โครงการ จำนวน 1 โครงการ ปรากฏในแผนงาน ดังนี้ 
   1. แผนงานสาธารณสุข พบว่าจำนวนโครงการ 0 โครงการได้ดำเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของโครงการที่ทั้งหมด 
      1.5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
โดยกำหนดโครงการ จำนวน 4 โครงการ ปรากฏในแผนงาน ดังนี้ 
    1. แผนงานบริหารงานทั่วไป พบว่าจำนวนโครงการ 4 โครงการได้ดำเนินการจนเกิดผล
สัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของโครงการทั้งหมด
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 2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลนายาง จะต้องดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561 ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
  (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  การกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลนายาง ดังนี้ 
   (1) ผู้บริหารท้องถิ่นได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล
ตำบลนายาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 28  
   (2) การบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-Plan)  
   (3) แบบการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (4) แบบการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมนิผลยุทธศาสตร์ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 60 
     3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
     3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
     3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
     3.4  วิสัยทัศน์ (5) 
     3.5  กลยุทธ์ (5) 
     3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
     3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
     3.8  แผนงาน (5) 
     3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะ
ของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง 
เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 
และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/
กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(2)  

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนาประเพณี และงานประจำปีภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้า
พื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วม
ทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ท่ีควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ท่ีเกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

 (3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ดา้นแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพตดิ  
เทคโนโลยี จารตี ประเพณี วัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่น  
เป็นต้น 

 (3)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 

 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ท่ีอาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit 
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) 
และT-Therat (อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร ์
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

   3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และ Thailand 4.0 

(10)  

   3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และThailand 4.0 

(10)  

   3.4 วิสัยทัศน์ 
 

วิสัยทัศน์ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(5)  

    3.5 กลยุทธ์ 
 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีต้องทำตามอำนาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะนำไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดำเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์น้ัน 

(5)  

    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(5)  

    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของ
พื้นท่ีจริง ท่ีจะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์  

(5)  

    3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมท่ีนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 Thailand 4.0แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 
แผนพัฒนาตำบล และแผนพัฒนาอำเภอ 

(5)  

รวมคะแนน 100  

 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา 10 
2.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา 10 
5.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
     5.1  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
     5.2  กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
     5.3  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
     5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
     5.5  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(5) 

     5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 
     5.7  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
     5.8  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งค่ัง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

     5.9  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
     5.10  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
     5.11  มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าท่ีจะได้รับ (5) 
     5.12  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
1. การสรุปสถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้
การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 
อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10  

2. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตน่ังเองว่าเป็นไปตามท่ี
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนท่ีดำเนินการจริงตามท่ีได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนท่ี
ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าท่ีท่ีได้กำหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดำเนินการในเชิงปริมาณ 
(Qualitative) 

10  

3. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคๆ มา
ใช้เพ่ือวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ท่ีดำเนินการในพื้นท่ีน้ัน ๆ ตรง
ต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าท่ีหรือไม่ 
ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซ่ึงเป็นไป
ตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามท่ีบรรลุ
วัตถุประสงค์  และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมา
ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดำเนินการในเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) 

10  

4. แผนงานและยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ความยากจน หลักประชารัฐ 

10  

5. โครงการพัฒนา 
   5.1 ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีกำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

   5.2 กำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน  
มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

   5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความชัดเจน
นำไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 

สภาพท่ีอยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน 
สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นท่ีดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการน้ีจะทำท่ี
ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใคร
คือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
   5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(3) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้
เกิดความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5)  

   5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 โดย 
(1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (3) ยึด
วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 
(5) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ (3) การลดความเลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาค
และความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5)  

   5.6 โครงการมีความ
สอดคล้อง 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ 
Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้
มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) 
เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วน
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิต
สินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้ว
ต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

   5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดท่ี
ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนา
จังหวัด ซ่ึงไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีได้
กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕)  

   5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศ ชาติ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
 

เป็นโครงการท่ีดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชนดำเนินการเอง
หรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการท่ีประชาชน
ต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(5)  

   5.9 งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำ
โครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)  
(4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5)  

   5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการ
กำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(5)  

 
 
 



50 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
   5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด 
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 
 

มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ท่ีสามารถวัดได้ 
(measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ 
(efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดท่ีสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  

   5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ผลที ่ได้ร ับเป็นสิ ่งที ่เกิดขึ ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซ่ึง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที ่ตั ้งไว้ การได้ผลหรือผลที ่เกิดขึ ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มี
ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัด
และประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุส่ิงที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้  
(4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอก 
เวลาได ้

(5)  

รวมคะแนน 100  

 



 
ส่วนที่ 3 

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    1.1  สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลนายาง เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เป็นดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 20 20.00 
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 17 17.00 
3 ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 60 58 58.00 
 3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 10 10.00 
 3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 10 10.00 
 3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 10 10.00 
 3.4  วิสัยทัศน์ (5) 4.5 4.50 
 3.5  กลยุทธ์ (5) 5 5.00 
 3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 4.5 4.50 
 3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 4.5 4.50 
 3.8  แผนงาน (5) 5 5.00 
 3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 4.5 4.50 
 รวมคะแนน 100 95 95.00 

 
  1) พบว่าประเด็นยุทธศาสตร์ ได้คะแนนสูงสุด 58 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 96.67 ของคะแนนใน
ประเด็น และคิดเป็นร้อยละ 58.00 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
     ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลเพราะมีความชัดเจนในการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์และมีความสอดคล้อง
เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ระดับต่าง ๆ ในภาพรวม 
  2) พบว่าประเด็นการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ได้คะแนนต่ำสุด 17 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
85.00 ของคะแนนในประเด็น และคิดเป็นร้อยละ 17.00 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
     ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อีกท้ังข้อมูลบางประเภท 
ไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ได้อย่างละเอียด เช่นข้อมูลด้านผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ เป็นต้น 
    1.2  ข้อมูลทั่วไป 
 รายละเอียดในการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลนายาง แต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ 

1 ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานของ
เทศบาลตำบลนายาง 

20 20 100.00 - 

ประกอบด้วยข้อมูล ดังน้ี 
1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีตั้ง
ของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

3 3 15.00 - 

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง 
เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 
ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน
ประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร 
ฯลฯ 

2 2 10.00 - 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ 

 1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพ
ติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

2 2 10.00 - 

 1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น 
การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา 
โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 10.00 - 

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ  

2 2 10.00 - 

1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณี 
และงานประจำปีภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ  
และอื่น ๆ 

2 2 10.00 - 

1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 
น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากร 
ธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 10.00 - 

1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ. 

2 2 10.00 - 

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 
วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3 3 15.00 - 

รวม 20 20 100.00  
 

   สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล
ตำบลนายาง (ไม่ความเห็นและข้อเสนอแนะ) 
    1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 17 85.00  
ประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
2.1 การวิเคราะห์ท่ีควบคลุมความเชื่อมโยง 
ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

5 5 25.00 - 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ 

 2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือ 
ผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการ
บังคับใช้ สภาพการณ์ท่ีเกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

3 1 5.00 - 

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้าน
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

3 3 15.00 - 

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน
รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

3 3 15.00 - 

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นท่ีสีเขียว 
ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ี
มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

3 2.5 12.50 - 

2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส
การพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วย
เทคนิค SWOT Analysis ท่ีอาจส่งผลต่อการ
ดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)  
W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity 
(โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 

3 2.5 12.50 - 

รวม 20 17 85.00  
 

   สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
(ไม่ความเห็นและข้อเสนอแนะ) 
    1.4 ยุทธศาสตร์ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ 

3 ยุทธศาสตร์ 60 58 96.67  
ประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

10 10 16.67 - 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ 

 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด   
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชา
รัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 
4.0 

10 10 16.67 - 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  
สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และ
นโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และThailand 4.0 

10 10 16.67 - 

3.4 วิสัยทัศน์  
วิสัยทัศน์ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็น
หรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับโอกาสและศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์
กับโครงการพัฒนา 

5 4.5 7.50  

3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่ง
ท่ีต้องทำตามอำนาจหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะนำไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนใน
สิ่งท่ีจะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์น้ัน 

5 5 8.33 - 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี
ความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ี
จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดท่ีชัดเจน 

5 4.5 7.50 - 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงเกิดจากศักยภาพ
ของพื้นท่ีจริง ท่ีจะนำไปสู่ผลสำเร็จทาง
ยุทธศาสตร์ 

5 4.5 7.50  

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน
อนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง
หน่ึงหรือแผนงานท่ีเกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ท่ีมีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุ
แผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

5 5 8.33 - 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ 

 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 
ในภาพรวม  
ความเชื่อมโยงองค์รวมท่ีนำไปสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเกิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 Thailand 
4.0แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
/แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผน
ชุมชน แผนพัฒนาตำบล และแผนพัฒนา
อำเภอ 

5 4.5 7.50 - 

รวม 60 58 96.67  
 

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ (ไม่มีความเห็นและข้อเสนอแนะ) 
 
2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
         ผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตำบลนายาง เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เป็นดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพิจารณา 10 9 9.00 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 8 8.00 
3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 10 10.00 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา 10 9 9.00 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 56 56.00 
      5.1  ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5 5.00 
      5.2  กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5 5.00 
      5.3  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้

ถูกต้อง 
5 4.5 4.50 

      5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 5 5.00 
      5.5  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ 
5 4.5 4.50 

      5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 3 3.00 
      5.7  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 5 5.00 
      5.8  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง  

มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 
5 4 4.00 

      5.9  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 5 5.00 
      5.10  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 5 5.00 
      5.11  มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่า 

จะได้รับ 
5 5 5.00 

      5.12  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 5 5.00 
 รวมคะแนน 100 92 92.00 
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     1) พบว่าประเด็นการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ได้คะแนนสูงสุด 10
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนในประเด็น และคิดเป็นร้อยละ 10.00  ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
     2) พบว่าประเด็นการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ได้คะแนนต่ำสุด 8
คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของคะแนนในประเด็น และคิดเป็นร้อยละ 8.00 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
     ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลเพราะเทศบาลฯ นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติจนบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ทำให้ประชาชนในเขตเทศบาลฯมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในเชิงคุณภาพ แต่ในเชิงปริมาณ ยังมีบางโครงการที่ยัง
ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนดไว้ได้ 
     3) พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด 172 โครงการ ได้คะแนน 5 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลนายาง และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุประสงค์ ตามวิสัยทัศน์ของ
เทศบาลฯ ที่กำหนดไว้ ซึ่งโครงการมีความชัดเจนมุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 
     4) พบว่ากำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ จากจำนวนโครงการทั ้งหมด 172 โครงการ           
ได้คะแนน 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนโครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
     5) พบว่าการนำผลผลิต/โครงการ มีความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของเทศบาลฯ ได้นำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี รายจ่าย
เงินสะสม การโอนตั้งจ่ายใหม่ จำนวน 140 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 81.40 ของโครงการทั้งหมด ที่ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 172 โครงการ  
   2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
        รายละเอียดการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตำบลนายาง ในแต่ละประเด็น ดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, 
ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 9 90.00 - 

 รวม 10 9 90.00  
 

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
(ไม่มีความเห็นและข้อเสนอแนะ) 
   2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ลำดับ ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ 
ในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมท่ีมีการใชต้ัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้
วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตน่ันเองว่าเป็นไป
ตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนท่ีดำเนินการ 

10 8 80.00 - 
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ลำดับ ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 จริงตามท่ีได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนท่ีไม่สามารถ
ดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าท่ีท่ีได้กำหนดไว้ 
2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) 
โครงการท่ีดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

   - 

 รวม 10 8 80.00  
 

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ 
ในเชิงปริมาณ (ไม่มีความเห็นและข้อเสนอแนะ) 
    2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
ลำดับ ประเด็นการพิจารณา คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ 
ในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการนำเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดว่า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ท่ีดำเนินการ
ในพื้นท่ีน้ัน ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าท่ีหรือไม่ 
ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน 
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซ่ึง
เป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามท่ีบรรลุวัตถุประสงค์  และ
เป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับ
งบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียง
กับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) 
โครงการท่ีดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Quantitative) 

10 10 10.00 - 

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ 
ในเชิงคุณภาพ (ไม่มีความเห็นและข้อเสนอแนะ) 
    2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ลำดับ ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่าง ๆ  
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ 
(Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมี
พื้นท่ีติดต่อกัน 

10 9 90.00 - 
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ลำดับ ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่าง ๆ ท่ี
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลัก
ประชารัฐ 

    

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(ไม่มีความเห็นและข้อเสนอแนะ) 
    2.6 โครงการพัฒนา 

ลำดับ ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

5 โครงการพัฒนา 
ประกอบด้วยข้อมูล ดังน้ี 

60 56 93.33  

5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 
เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีกำหนดไว้ ชื่อโครงการ
มีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจ
ได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

(5) 5 8.33 - 

5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการ
ต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมา
ของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 5 8.33 - 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน
นำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
สภาพท่ีอยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้อง
ไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวน
เท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย พื้นท่ีดำเนินงาน และระยะเวลา
ดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการน้ีจะทำท่ีไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่ม 
เป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลาย
หลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 4.5 7.50 - 

5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
20 ปี 
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนา
เสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5) 5 8.33 - 
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ลำดับ ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา 
(3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการ
นำไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีท่ี
ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็นเป้าหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพ
การแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่
รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและ
การปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
(3) การลดความเลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับ
การเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การ
สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (6) การบริหารราชการ
แผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5) 4.5 7.50 - 

5.6 โครงการมีความสอดคล้อง Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy 
หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย  
ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วน
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  
(3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 3 5.00 - 

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดท่ีได้กำเนิดขึ้น เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหน่ึงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไม่สามารถแยกส่วน
ใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไป
ด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีได้กำหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(5) 5 8.33 - 
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ลำดับ ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศ ชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  
ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 4 6.67 - 

 5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลัก
สำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่  
(1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (4) ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนา
ท้องถิ่น นำไปสู่ความยุติธรรม (Equity)  
(5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 5 8.33 - 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 
การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้อง
กับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลัก
ของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสใน
การกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(5) 5 8.33 - 

 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance 
Indicator : KPI) ท่ีสามารถวัดได้ (measurable) ใช้
บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอก
ประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนด
ความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดท่ีสิ่งที่ได้รับ (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5) 5 8.33 - 

 5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ผลท่ีได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการ
ตามโครงการพัฒนาซ่ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ท่ีตั้งไว้ การได้ผลหรือผลท่ีเกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซ่ึงการเขียน
วัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ 
(2) วัดและประเมินผลดับของความสำเร็จได้  
(3) ระบุส่ิงที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้  
(4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง  
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 5 8.33 - 

  60 56 93.33  

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนา 
(ไม่มีความเห็นและข้อเสนอแนะ) 
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3. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
    3.1  เชิงปริมาณ (Quantity) 
 โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ ้น 140 โครงการ จากโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(เฉพาะปี 2563) จำนวน 172 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.40 
    3.2  เชิงคุณภาพ (Quality)  
 โครงการที่นำมาจัดทำงบประมาณ และได้ดำเนินการจริงรวมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (เฉพาะปี 2563) 
จำนวน 112 โครงการ จากโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 140 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80.00 
    3.3  ค่าใช้จ่าย (Cost) 
 พบว่าการใช้จ่ายในบางโครงการเป็นไปตามที่ได้รับการจัดสรร และมีบางโครงการมีการใช้จ่ายต่ำกว่า
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร สำหรับบางโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการจะไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
    3.4  เวลา (time) 
 การดำเนินงานพบว่ามีบางโครงการดำเนินการเป็นไปตามห้วงระยะเวลาที ่กำหนดตามแผน และมีบาง
โครงการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากสภาพพื้นที่หรือปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้เช่น 
งบประมาณ  สภาพแวดล้อม เป็นต้น 
    3.5  การได้รับประโยชน์ 
 ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการทำให้ประชาชนได้รับความสะดวก มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน 
    3.6  การวัดผล 
 การวัดผลที่ได้จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน การตอบแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมโครงการ      
การสำรวจ การสังเกต การสัมภาษณ์ และการติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาของเทศบาลฯ  
    3.7  ผลกระทบ (Impact)  
 1. ประชาชนอาจได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยจากสาเหตุการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่อาจส่งผล
ให้ไม่ได้รับความสะดวก ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง ที่เกิดจากการก่อสร้างบ้างเป็นบางครั้ง 
 2. การก่อสร้างถนนที่เพ่ิมขึ้นในเขตเทศบาล ทำให้การระบายน้ำได้ช้า เกิดน้ำท่วมขังในบางจุด ทำให้เทศบาล
ต้องเร่งแก้ไขปัญหาการระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 3. การพัฒนาในเขตพื้นที่ที่รวดเร็ว ทำให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีผู้คนเข้ามาอาศัยอยู่ใน
เขตเทศบาลฯ มากขึ้น ย่อมมีผลกระทบทั้งทางด้านความปลอดภัย ขยะ ประชากรแฝง เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่ 4 

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
   1.1  ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
         1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 93 โครงการ อนุมัติงบประมาณ จำนวน 77 
โครงการ โดยมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 64 โครงการ 
         1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต จำนวน 71 โครงการ อนุมัติงบประมาณ จำนวน 
55 โครงการ ดำเนินการ จำนวน 32 โครงการ  ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 23 โครงการ 
         1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 3 โครงการ อนุมัติงบประมาณ 
จำนวน 3 โครงการ ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ 
         1.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 โครงการ 
อนุมัติงบประมาณ จำนวน 1 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ 
         1.1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน 
4 โครงการ อนุมัติงบประมาณ จำนวน 4 โครงการ  ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ  ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 
โครงการ 
    1.2 ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
         1.2.1 การคมนาคมสะดวก  ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และระบบสาธารณูปโภคท่ัวถึง 
         1.2.2 ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี การจัดสวัสดิการ การศึกษา กีฬา นันทนาการ ประเพณีวัฒนธรรม  
และการสาธารณสุข  มีประสิทธิภาพ 
         1.2.3 มีการส่งเสริมการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนตามแนว  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
         1.2.4 ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         1.2.5 เทศบาลพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน และให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
    1.3 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
          เทศบาลตำบลนายาง ได้ดำเนินการตามแผนงานที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จำนวน 140 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80.41 ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี 2563) จำนวน 172 โครงการ  
     1.4 ผลสำเร็จที่วัดได้ 
 ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจต่อการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ 
2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  2.1  ผลกระทบนำไปสู่อนาคต  
        (1)  ระเบยีบกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้เกิดความซับซ้อนในการดำเนินการจัดทำแผน และ
อาจทำให้เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน 
        (2)  ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายและไม่ให้ความสำคัญกับกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
และประชาชนมองว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถตอบสนองตามความต้องการที่เสนอได้ทันท่วงที  
        (3)  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงตามความต้องการของประชาชน เพราะมีข้อจำกัดของ
ระเบียบกฎหมายที่ทำได้ยากและบางเรื่องอาจทำไม่ได้  
        (4) ไม่มีค่าตอบแทนคณะกรรมการด้านการจัดทำแผนพัฒนา ทำให้เกิดภาระต่อประชาชนที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้เป็นกรรมการในชุดต่าง ๆ   
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  2.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
        (1) โครงการในทุกย ุทธศาสตร์ที ่ ได ้ร ับการอนุม ัต ิงบประมาณ การดำเนินงานโครงการ ควร
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบด้วย เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลการดำเนินงานของเทศบาล  
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