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ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ ได้ก าหนดให้มีการ
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเวียงสรวย จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลเวียงสรวยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้
นายกเทศมนตรีทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ในการพัฒนาเทศบาลสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
  
 
 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลเวียงสรวย 
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ส่วนที่ 1  บทน ำ 
---------------------------------------------------------------------- 

 
1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย     
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนา
งาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลต าบลเวียงสรวยจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาเทศบาลต าบลเวียง
สรวยหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลต าบลเวียงสรวยตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรของ เทศบาล
ต าบลเวียงสรวย สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในเขตพ้ืนที่
เทศบาลต าบลเวียงสรวย 
  บทสรุปของควำมส ำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคณุค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียใน เขตพ้ืนที่เทศบาล
ต าบลเวียงสรวยให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่า
สิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
   1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเวียงสรวยซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล 
   2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพ
ผลการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
   3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของเทศบาลต าบลเวียงสรวย 
   4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลเวียงสรวย 
   5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุก
ระดับของเทศบาลต าบลเวียงสรวยที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน เขตพ้ืนที่
เทศบาลต าบลเวียงสรวย หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
   6. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) 
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือ
คณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 
   3.1 กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1.  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2.  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
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  4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเวียงสรวย ต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลต าบลเวียงสรวย 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป  
 
   3.2 กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลต าบลเวียงสรวย           
ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ของเทศบาลต าบลเวียงสรวย ดังนี้ 
  3.2.1  การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตาม
ยุทธศาสตร์และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะ
ติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนด
ตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น 
จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้
รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือ
สังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  3.2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  3.2.3  ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  3.2.4  การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้        
แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลเวียงสรวย 
  3.2.5  รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตาม
แบบที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลต าบลเวียงสรวย ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียน
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เป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3  
  3.2.6  รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเวียงสรวยต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเวียงสรวยโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี
  3.2.7  การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขท่ีดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเวียงสรวยหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจใน
ส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 
   3.3 กำรรำยงำนผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเวียงสรวยมีอ านาจหน้าที่ใน
การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลต าบลเวียงสรวยโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

 
  ขั้นตอนการรายงานผล 
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4. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเวียงสรวยใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการ
สร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจ
หน้าที่ ภารกิจของเทศบาลต าบลเวียงสรวยรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่
ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
 
  4.1 กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเวียงสรวยก าหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1. ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1.1 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบล
เวียงสรวยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
    1.2 สรุปผลการติดตามและประเมินผล และสรุปภาพรวมของปีที่ผ่านมาทุกครั้ง 
    1.3 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภา
ท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  2. ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลเวียงสรวย 
  3. ความเพียงพอ (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงใน
เทศบาลต าบลเวียงสรวยมาปฏิบัติงาน 
  4. ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเวียงสรวยซึ่งสามารถวัดได้ใน
เชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  6. ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
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  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลต าบลเวียงสรวยทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึงอ าเภอ
และจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัด
เดียวกัน  
  4.2 ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเวียงสรวยก าหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  4.2.1  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1. ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2. เครื่องมือ  
    3. กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  4.2.2  วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1. การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2. การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลต าบลเวียงสรวยเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความ
ต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 
  4.3 ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเวียงสรวยก าหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1. การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น  การ
ทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งปูเฟือง หมู่ที ่1  เป็นต้น 
  2. การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง          
ไมเ่คร่งครัดในขั้นตอน 
   3. การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลเวียงสรวยใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเวียงสรวยมี
การบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
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(Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ
เทศบาลต าบลเวียงสรวย มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) 
หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และ
ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลต าบลเวียงสรวย   
  4. การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้   
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนใน เขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลเวียงสรวย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเวียงสรวยจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศ
ทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  5. เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลเวียงสรวย 
5. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได ้ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่น และการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
เทศบาลต าบลเวียงสรวยสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลต าบลเวียงสรวยแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง 
ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายของเทศบาลต าบลเวียง
สรวยความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตพ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลเวียงสรวย  
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ส่วนที่ 2  กำรติดตำมและประเมินผล 
--------------------------------------------------------------------------------- 

1.  สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
    1.1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลเวียงสรวยเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
เทศบาลต าบลเวียงสรวย ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลเวียงสรวยซึ่งแสดงถึง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. 
ในเขตจังหวัด แผนชุมชนเขตเทศบาลต าบลเวียงสรวย  
 

 แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำลต ำบลเวียงสรวย มีรำยละเอียด ดังนี้ 
1. ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย 

       ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว        
       ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
       ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 
     2. พันธกิจ ประกอบด้วย 
       พันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบไฟฟ้า 
น้ าประปาให้ครบทุกหมู่บ้าน 
      พันธกิจที่ 2  พัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนการเกษตรตาม
แนวทางทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจการค้า การลงทุน และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

 พันธกิจที่ 3  พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ ส่งเสริมการศึกษาและการขยาย
โอกาสทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
      พันธกิจที่ 4  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสังคมคุณภาพชีวิต จารีตประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถิ่น กีฬานันทนาการ สาธารณสุข การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสวัสดิการสังคมอย่างมี
ประสิทธิภาพและทั่วถึง 
      พันธกิจที่ 5  ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      พันธกิจที่ 6  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการบ้านเมืองตาม
หลักธรรมาภิบาล 
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     3. จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำในอนำคต ประกอบด้วย 
  จุดมุ่งหมายที่ 1 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้

มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
      จุดมุ่งหมายที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกรและกลุ่ม
อาชีพต่างๆ ในท้องถิ่นและน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

 จุดมุ่งหมายที่ 3  เพ่ือพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์ให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานและพัฒนาทางด้านการศึกษาของเด็กเยาวชน และประชาชนให้มีโอกาสได้เรียนรู้ตลอดชีวิต 

   จุดมุ่งหมายที่ 4  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดู
และสงเคราะห์อย่างทั่วถึงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัย และมีการอนุรักษ์จารีตประเพณีให้อยู่คู่
ท้องถิ่นสืบต่อไป 
      จุดมุ่งหมายที่ 5  ส่งเสริมการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนให้ชุมชนมีความรู้และมีบทบาทในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือเป็นเมืองที่สะอาด สวยงาม และน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

 จุดมุ่งหมายที่ 6  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 
     4. แนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น ประกอบด้วย 
       แนวทางการพัฒนาที่ 1  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการของประชาชน 
       แนวทางการพัฒนาที่ 2  ส่งเสริมการพัฒนาและดูแลรักษาแหล่งน้ าธรรมชาติเพ่ือให้มี
น้ าเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค 
       แนวทางการพัฒนาที่ 3  ส่งเสริมตามแนวทางพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ ในการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
       แนวทางการพัฒนาที่ 4  ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วิถี
ชีวิตวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
       แนวทางการพัฒนาที่ 5  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวใน
ชุมชน 
       แนวทางการพัฒนาที่ 6  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
       แนวทางการพัฒนาที่ 7  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนแก่เด็ก 
เยาวชน ประชาชน 
       แนวทางการพัฒนาที่ 8  ส่งเสริมให้บุคลากรด้านการศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานวิชาชีพ 
       แนวทางการพัฒนาที่ 9  ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อและผู้ด้อยโอกาส 
       แนวทางการพัฒนาที่ 10  ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินและการป้องกันปัญหายาเสพติด 
       แนวทางการพัฒนาที่ 11  อนุรักษ์จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอัน
ดีงาม 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลเวียงสรวย      
 

       แนวทางการพัฒนาที่ 12  สนับสนุนการศึกษาอบรม และฝึกอาชีพเพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน 

แนวทางการพัฒนาที่ 13  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ 
       แนวทางการพัฒนาที่ 14  ส่งเสริมสนับสนุนด้านสุขภาพ การป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ 
        แนวทางการพัฒนาที่ 15  ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ า
เสียในชุมชน มลพิษทางอากาศ ตลอดจนการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและ
ท้องถิ่น 
        แนวทางการพัฒนาที่ 16  เสริมสร้างความร่วมมือและสร้างจิตส านึกให้กับประชาชน
การด าเนินการอนุรักษ์ การคุ้มครองดูแลรักษาป่าไม้ น้ า ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ ให้เกิดประโยชน์และ
เกิดผลส าเร็จอย่างยั่งยืนและตามแนวทางพระราชด าริ 
       แนวทางการพัฒนาที่ 17  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าฝายชะลอการไหลของน้ าและ
ตะกอนเสริมความสมบูรณ์ของป่า 
       แนวทางการพัฒนาที่ 18  ส่งเสริมความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การ พัฒนาท้องถิ่น 
       แนวทางการพัฒนาที่ 19  ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาและการบริการประชาชน
      
       แนวทางการพัฒนาที่ 20  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่
ปฏิบัติงาน 
 
     5. วิสัยทัศน์  

  เทศบาลต าบลเวียงสรวย ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดม
คติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าซึ่งจะสามารถสะท้อนถึง
สภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้
ก าหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต ดังนี้ 

“น้ าไหล  ไฟสว่าง  หนทางดี  สิ่งแวดล้อมดีประชาชนอยู่ดีมีสุข”           
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   1.2 โครงกำรพัฒนำท้องถิน่ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (พ.ศ. 2561) 
เทศบาลต าบลเวียงสรวย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เมื่อวันที่ 15 

มิถุนายน 2562 และได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
รายละเอียดดังนี้   

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่1)  
  ประกาศใช้ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่2)  
  ประกาศใช้ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่3)  
  ประกาศใช้ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่4)  
  ประกาศใช้ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
 
ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา 

 
โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

-แผนงานเคหะและชุมน 50 22,800,000 
 

31 3,307,015.35 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงานเคหะและชุมชน 

1 
2 

30,000 
150,000 

0 
0 

0 
0 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

-แผนงานด้านการศึกษา 21 4,835,000 16 3,653,360.9 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

-แผนงานรักษาความสงบภายใน 
-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
-แผนงานงบกลาง 

6 
9 

13 
3 

12 
 

4 

180,000 
262,500 
380,000 
50,000 

432,000 
 

11,850,000 

11 437,628 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

-แผนงานการเกษตร 2 50,000 1 26,760 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

-แผนงานบริหารทั่วไป 
-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงานงบกลาง 

19 
2 
4 
2 

13,821,000 
1,450,000 
860,000 
500,000 

10 188,270 

รวม 150 64,474,500 69 3,520,457 
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โครงกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (พ.ศ. 2562) 
 
ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา 

 
โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

-แผนงานเคหะและชุมน 31 77,448,232 63 8,632,228.85 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

-แผนงานสร้างความเข้มแข็ งของ
ชุมชน 
-แผนงานเคหะและชุมชน 

7 
2 

140,000 
120,000 

0 
0 

0 
0 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

-แผนงานด้านการศึกษา 22 4,915,000 15 3,536,337.16 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

-แผนงานรักษาความสงบภายใน 
-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
-แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
-แผนงานบริหารทั่วไป 
-แผนงานงบกลาง 

8 
9 

16 
3 

16 
 

5 
4 

450,000 
542,500 
505,000 
50,000 

490,080 
 

145,000 
11,850,000 

14 806,677.50 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

-แผนงานการเกษตร 2 50,000 2 27,265.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

-แผนงานบริหารทั่วไป 
-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงานงบกลาง 

19 
2 
4 
2 

13,821,000 
1,450,000 
860,000 
500,000 

9 246,917.00 

รวม 146 30,807,812 103 13,249,425.51 

 
 
1.3 ผลที่ได้รับจำกกำรด ำเนินงำน 
 ตามที่เทศบาลได้ด าเนินงานต่างๆ เพ่ือแก้ไจปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความม่ันคงในการ
พัฒนาเพ่ือให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น ซึ่งผลจากการด าเนินงานได้รับสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 1. ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก 
 2. เด็กในพ้ืนที่ไดรับการศึกษาทุกคน 
 3. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน 
 4. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากผลกระทบที่ได้รับจากสาธารณภัยด้านต่างๆ 
 5. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างๆของเทศบาล 
ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 ได้รับผลจากการด าเนินงานเพ่ิมขึ้น ดังนี้ 
 1. ประชาชนได้รับการบริการทางระบบสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง 
 2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ เสนอแนะ และมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานของเทศบาลมากขึ้น 
 3. ปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
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๑.4 ปัญหำ อุปสรรคกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำและแนวทำงกำรแก้ไข 
ปัญหา 
๑) เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมายเท่าที่ควร 
2) เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการท างานมีไม่เพียงพอ และไม่ทันสมัย 
3) ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก 
4) ประชาชนมีความต้องการให้แก้ไชปัญหาเป็นจ านวนมาก 
5) ประชาชนยังไม่ข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ของเทศบาลที่จะสามารถด าเนินการได้ 
อุปสรรค 
๑) การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีในการท างานมีไม่เพียงพอ และไม่
ทันสมัยท าให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงานเป็นอย่างยิ่ง 
๒) เทศบาลมงีบประมาณจ ากัดต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน 
๓) เทศบาลสามารถด าเนินการได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่ 
แนวทางการแก้ไข 
๑) การด าเนินงานของเทศบาล 
 - จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมตามหน้าที่ที่ปฏิบัติ 
 - ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้หมายตามแผนที่ก าหนดไว้ 
 - บรรจุโครงการ/กิกรรม ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาลในแผนพัฒนาท้องถิ่นเท่านั้น 
 - พิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่ประขาชนไต้รับความเดือดร้อนมากที่สุด โดยค านึงถึงสถานะการคลัง
เป็นหลัก 
๒) การบริการประชาชน 
 - จัดสถานที่ให้บริการประชาขนอย่างพอเพียง และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ตี 
 - จัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง ในการให้บริการ
ของเทศบาล 
 - สร้างความสัมพันธ์ที่ตีระหว่าเทศบาลกับประชาชน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน 
 - สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีแก่เทศบาล 
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2. แนวทำงกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
  2.1 กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ 

1. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแผนพัฒนำระดับมหภำค 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ของเทศบาลต าบลเวียงสรวยมีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 1  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การ
ท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืนเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN 
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ของเทศบาลต าบลเวียงสรวย มี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยุทธศาสตร์การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวเขิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงคุณภาพ 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ของเทศบาลต าบลเวียงสรวย มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ของเทศบาลต าบลเวียงสรวย มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ซึ่งสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้
ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของเทศบาลต าบลเวียงสรวย 
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต บน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความ
สมบูรณ์และยั่งยืน  
   6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ของเทศบาลต าบลเวียงสรวย มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ 
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย  ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข   
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2. ยุทธศำสตร์ของเทศบำลต ำบลเวียงสรวย 
     เทศบาลต าบลเวียงสรวยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “น้ าไหล ไฟสว่าง หนทางดี 
สิ่งแวดล้อมดีประชาชนอยู่ดีมีสุข” ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านการ
บริหารจัดการด้านความเป็นอยู่ ความสะดวกปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน และคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลเวียงสรวย เห็นได้จากการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 6 ยุทธศาสตร์   
    2.1 ยุทธศำสตร์ 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
    
    2.2 เป้ำประสงค์ 
    1. เพื่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    2. เพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
    3. เพื่อการพัฒนาด้านการศึกษา 
    4. เพ่ือการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
    5. เพื่อการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    6. เพื่อการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 
    2.3 ตัวช้ีวัด  

 1. กรณีโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่ คณะกรรมการตรวจรับ
งานจ้างตรวจรับงานโดยจะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 

     2. กรณีโครงการด้านอ่ืนๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในโครงการทุก
ประการ 
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   2.4 ค่ำเป้ำหมำย  
ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย 

1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน -การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาโครงสร้าง
พ้ืนฐานต่างๆในพ้ืนที่ เช่น ถนน สะพาน ราง
ระบายน้ า ท่อลอดเหลี่ยม ท่อคสล. หอกระจาย
ข่าว ระบบน้ าอุปโภคบริโภค  อาคารต่างๆ 
สิ่งก่อสร้างในฌาปนสถาน ป้ายจราจร กระจกโค้ง
ป้องกันอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ฯลฯ 

2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว        -พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการลงทุนและการพาณชิย 
กรรม พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่
เทศบาลต าบลเวียงสรวย 

3.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ -พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในระบบ
และนอกระบบ 

4.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต -โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่างๆ 
เช่น การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้
ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส โครงการพัฒนาหมู่บ้านในด้าน
สังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการสหกรณ์ 
ส่งเสริมเยาวชน สตรี อุดหนุน อปท.อื่น ส่วนราชการ
หรือหน่วยอ่ืนของรัฐ องค์กรประชาชน องค์กรการ
กุศล องค์กรที่จัดตั้ งตามกฎหมาย เพื่อด า เนิน
โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านสังคมและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ฯลฯ   
-เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน  
-การป้องกันและระงับโรคติดต่อต่างๆ ควบคุม
ป้องกันโรคระบาดในพื้นที่     

5.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

- ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร แ ล ะ ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูก
ต้นไม้ในป่าชุมชนป่าต้นน้ า ป่าสาธารณะ ปลูกหญ้า
แฝก อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ า สร้างและซ่อมแซมฝาย
ชะลอน้ า ตามพระราชด าริฯ เป็นต้น 

6.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร - เ พ่ื อ พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร เ มื อ ง ใ น ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
- เ พ่ือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 
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     2.5 กลยุทธ์ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       1.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  2 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว   
    2.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว   
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
    3.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษา 
   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  
    4.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    5.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
    6.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 

       2.6 จุดยืนทำงยุทธศำสตร์  
         จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ (Positioning) ของเทศบำลต ำบลเวียงสรวย 

การก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลต าบลเวียงสรวย 
ก าหนดการพัฒนาที่ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลเวียงสรวย ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนา จ านวน 6 ยุทธศาสตร์ และ 6 กลยุทธ์ ดังนี้ 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
     1.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

2 .ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว   
   2.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว   
   3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ 
   3.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษา 
   4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต  
   4.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
   5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
   5.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
   6.1 กลยุทธ์การพัฒนาพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

   
     2.7 ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม 

ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลเวียงสรวย มุ่งพัฒนา 6 ด้าน ได้แก่          
ด้ าน โครงสร้ า ง พ้ืนฐาน  ด้ าน เศรษฐกิ จและการท่ อ ง เที่ ย ว  ด้ านการศึ กษา  ด้ านคุณภาพชี วิ ต                              
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการเมืองการบริหาร 
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การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลเวียงสรวย ใช้แบบรายงานตาม
รูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดเป็นแนวทางไว้ คือ 

แบบที่ 1 การประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่ ๒ แบบติตามและประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และใช้แบบการคิดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นแบบที่
ก าหนดให้คณะกรรมการติดตมและประมวลผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่
วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

20 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      60 
 3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลเวียงสรวย       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 
 
 ๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาของเทศบาลต าบลเวียงสรวย ใช้แบบรายงานตามรูปแบบที่กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดเป็นแนวทางไว้ คือ 
 แบบที่ 3/๑ แบบระเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 แบบที่ 3/๒ แบบการประเมินความพึงพอไจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 แบบที่ 3/๓ แบบการประเมินความพึงพอไจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ 
และใช้แบบการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเงินแบบที่ก าหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนตไว้ ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของการติดตามและประมิผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 
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ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

1 กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ   10 
2 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติใน เชิงปริมำณ  10 
3 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติใน เชิงคุณภำพ  10 
4 แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ   10 
5 โครงกำรพัฒนำ  ประกอบด้วย 60 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  5 
 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  5 
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ   
5 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   5 
 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 
 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 
 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 

รวมคะแนน 100 
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๒.3 กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผล ดังนี้ 
  ๑.๑ ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
        ๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล อย่างน้อยปีละครั้ง 
        ๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผล และสรุปภาพรวมของปีงบประมาณที่ผ่านมาทุกครั้ง 
        3) รายงานผลและเสนอดวามเห็นซึ่งได้จกการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารเทศบาล
ภายในเดือนธันวาคมของทุก เพ่ือให้ผู้บริหารเทศบาลเสนอสภาเทศบาล และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
  ๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โตรงการ (หรือผลผลิต)ท่ี
ได้ก าหนดขึน้มีความสอดคล้อง และน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาล 
  ๑.3 ความเพียงพอ (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพ โตยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาล
มาปฏิบัติงาน 
  1.๔ ความก้าวหน (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็น
โครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่วงปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากงบประมาณที่ผ่านมา 
  ๑.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่
ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาเทศบาล ซึ่งสมารถวัดไต้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที จ านวน
ระยะเวลา เป็นต้น 
  ๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์ และผลผลิต (Outcome 
and output) ซึ่งสมารถวัดได้ในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพหรือวัดไต้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัตเป็นความพึงพอใจ
หรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  การก าหนดแนวทากรวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้องวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของเทศบาล ทั้งในระดับหมู่บ้าน และระดับต าบล และอาจรวมถึงอ าเภอ และจังหวัดด้วย เพราะว่าม ี
ความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัด 
 ๒.๔ ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
  เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย
การก าหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบว่าการด าเนินกิจกรรมตามโครงการอยู่ภายใต้
ระยะเวลาและงบประมาณท่ีก าหนดไว้หรือไม่ และผลของการด าเนินโครงการบรรลุวัตตุประสงค์ที่ได้วางไว้หรือไม่
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน ๓ แบบ และเครื่องมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ๒ แบบ 
ตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดเป็นแนวทางไว้ ดังนี้ 
  1. แบบรายงาน แบบที่ ๑ แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง เป็นแบบประเมิน
ตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง 
หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
  ๒. แบบรายงาน แบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเวียงสรวย เป็นแบบคิดตามตนเอง
เพ่ือติดตามผลการต าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลเวียงสรวย ภายไต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) โดยมีก าหดระยะเวลาในการติดตมและรายงานผลการด าเนินงาน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 
2562 ถึงเตือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖3 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลเวียงสรวย      
 

  3. แบบรายงาน แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด มีระยะเวลาในการด าเนินงานหลังจากสิ้นปิงบประมาณ (ปีละครั้ง) โดยใช้
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 แบบ ได้แก่ แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลเวียงสรวยในภาพรวม และแบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลเวียงสรวยในแต่ละยุทธศาสตร์ น าผลที่ได้จาก แบบที่ ๓/๒ และแบบที่ 3/๓ มาสรุปตามแบบรายงาน แบบที่
3/๑ ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพหลัก 
  ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการพัฒนา 
  ส่วนที ่3 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเวียงสรวยในภาพรวม และแต่ละยุทธศาสตร์ 
โดยมีประเด็นความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเวียงสรวย ดังนี้ 
  1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
  2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
  3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
  4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กิจกรรมต่อสาธารณะ 
  5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
  6. การด าเนินงานเป็นไปตมระยะเวลาที่ก าหนด 
  7. ผลการด าเนินโครงการกิจกรรมน้ าไปสู่กรแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 
  8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจกการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
โดยก าหนดคะแนนความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  1 หมายถึง น้อยที่สุด  4 หมายถึง มาก 
  2 หมายถึง น้อย  ๕ หมายถึง มากที่สุด 
  3 หมายถึง ปานกลาง 
  ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพ่ิมเดิมหรือปัญหาควานต้องการอ่ืน ๆ เป็นแบสอบถามปลายเปิด 
 

เกณฑ์กำรประเมินผล 
เกณฑ์การประเมินผลของระดับความพึงพอใจ แบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ดังนี้ 

ค่ำคะแนน ระดับควำมพึ่งพอใจ 
1 น้อยที่สุด 
2 น้อย 
3 ปานกลาง 
4 มาก 
5 มากที่สุด 

สามารถแปลความหมายของระดับความพึงพอใจ คิดเป็น ค าเฉลี่ย (Average Mean) คะแนนได้ตังนี้ 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง ๑.0๐ – ๑.80 หมายถึง ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน ระดับ น้อยที่สุด 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง ๑.81 – 2.60 หมายถึง ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน ระดับ น้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40  หมายถึง ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน ระดับ ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถึง ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน ระดับ มาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน ระดับ มากที่สุด 
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  กำรจัดเก็บข้อมูล 
1. จัดเก็บข้อมูลจากการด าเนินการของเทศบาลต าบลเวียงสรวย ในการจัดท าโครงการพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 
6๕๖3 (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖3) 
2. จัดเกบ็ข้อมูลจกการท าแบบประเมินผลความพึงพอใจต่อลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเวียงสรวย 
 

  แหล่งข้อมูล 
๑. การด าเนินการตามภารกิจของส่วน/กอง/ฝ่าย และหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ที่ได้ปรากฏตามโครงการพัฒนาใน
ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 2565) 
2. กลุ่มประชากรตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลเวียงสรวย จ านวน 380 คน (ตามสูตรค านวณขนาด
ประชากรตัวอย่าง ของยามาเน่) 
 

  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลจากการท าแบบประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเวียง
สรวย เป็นการน าข้อมูลที่ได้มาด าเนินการตรวจสอบความเรียบร้อย แล้วน ามาลงรหัสคอมพิวเตอร์เพ่ือประมวลผล
โดยโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาสังคมศาสตร์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการหา
ค่าสถิติพ้ืนฐาน วัดเป็นจ านวน (Number) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Average Mean) 
 
 ๒.๕ แบบส ำหรับกำรติดตำมและประเมินผล 
  1. การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพ่ือให้ทราบความก้าวหนในการด าเนินงานตามโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและได้ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 และในกรณีที่พบปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน จะได้พิจารณาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงให้
โครงการต่าง ๆ ส าเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  วิธีการติดตามผลการด าเนินงาน เทศบาลต าบลเวียงสรวย ติดตามผลการด าเนินงานโตยติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณและการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมในความรับผิดชอบ และจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน พร้อมทั้ง
จ านวนงบประมาณที่ใช้จริง ปีละ ๑ ครั้ง รายงานภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖3 และสรุปเป็นผลด าเนินการใน
ภาพรวมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลเวียงสรวย เสนอผู้บริหาร 
  ๒. การประเมินผล (Evaluation) เป็นการประมินความพึงพอใจของประขาชนที่มีต่อการด าเนินงานของ
เทศบาลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและการประเมินผลในภพรวมของแผนพัฒนาผ่านทางกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่ (แบบ
ที่ 3/๑) ตามแบบ 3/2 และ 3/๓ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และน าผลสรุปเสนอคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาฯ เพ่ือให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ประสบความส าเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมาย
การพัฒนาที่ก าหนดไว้ หรือมีปัญหาอุปสรรคที่ท าให้ไม่ประสบความส าเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่
ก าหนดไว้หรืมียุทธศาสตร์ด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทางหรือโครงการพัฒนาใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้อง เพ่ือ
น าเสนต่อผู้บริหารเทศบาลฯ เป็นข้อมูลในการจัดส าคับความส าคัญชองยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่จะจัดท า
แผนพัฒนาครั้งต่อไป 
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ส่วนที่ 3  ผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผล 
------------------------------------------------------------ 

 
1. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพ่ือควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศำสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลเวียงสรวย  เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม  2563 เป็นดังนี้ 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

20 17 85 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 18 90 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      60 60 100 
 3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลเวียงสรวย       10 10 100 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด       10 10 100 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 10 100 
 3.4 วิสัยทัศน์       5 5 100 
 3.5 กลยุทธ์        5 5 100 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 5 100 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 5 100 
 3.8 แผนงาน       5 5 100 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 5 100 

รวมคะแนน  100 95 95 
 
  1) พบว่าประเด็นยุทธศาสตร์  ได้คะแนนสูงสุด  60  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  100  ของคะแนน
ในภาพรวมทั้งหมด 
  ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล  ประเด็นยุทธศาสตร์  ของ เทศบาลต าบลเวียงสรวย สอดคล้องกับ  
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์จังหวัด  และสอดคล้องกับสภาพสังคม  
เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  เชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  และ  Thailand 4.0  
  2)  พบว่าประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้คะแนน
ต่ าสุด  17  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  85  ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
  ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วน
ใหญ่มีความครบถ้วน  ครอบคลุมและสมบูรณ์  แต่ยังขาดการจัดเก็บข้อมูลจาก  จปฐ.  
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  1.2 ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน 
  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลเวียงสรวยในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน
ของเทศบาลต าบลเวียงสรวย 

20    

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้ง
ของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 3 100 ข้อมูลครบถ้วนตามรูปแบบ
ประเมิน 

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร 
ฯลฯ 

2 2 100 ข้อมูลครบถ้วนตามรูปแบบ
ประเมิน 

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม      ยา
เสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 2 100 ข้อมูลครบถ้วนตามรูปแบบ
ประเมิน 

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น 
การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  
โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 100 ข้อมูลครบถ้วนตามรูปแบบ
ประเมิน 

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) 

2 2 100 ข้อมูลครบถ้วนตามรูปแบบ
ประเมิน 

1.6 ข้อมูล เกี่ ยวกับศาสนา ประเพณี  
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา
ถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่น ๆ 

2 2 100 ข้อมูลครบถ้วนตามรูปแบบ
ประเมิน 
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ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ  
เช่น น้ าป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ 
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 100 ข้อมูลครบถ้วนตามรูปแบบ
ประเมิน 

1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ. 

2 1 50 มีการส ารวจและจดัเก็บ
ข้อมูลจปฐ. แต่ยังไม่

ครบถ้วน 
1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 
วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า 
ร่ วมตั ดสิน ใจ  ร่ วมตรวจสอบ ร่ วมรับ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล
ต าบลเวียงสรวย 

3 2 100 ข้อมูลครบถ้วนตามรูปแบบ
ประเมิน 

รวม 20 17 85  
   
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน ของเทศบาลต าบลเวียงสรวย เช่น ข้อมูลด้านกายภาพ       
เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหล่ง
น้ า  ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ประชากรและช่วงอายุและจ านวนประชากร ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์  ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์  ระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  
ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ  การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น 
โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลเวียงสรวย แต่ยัง
ข้อมูลเกี่ยวกับการส ารวจและจัดเก็บข้อมูล เพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.  ยังมีการ
ส ารวจและจัดเก็บข้อมูลไม่ครบถ้วน 
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  1.3 กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 
ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

2 กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 20    
 2.1 การวิ เ คราะห์ที่ ค รอบคลุมความ

เชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
เทศบาลต าบลเวียงสรวย รวมถึงความ
เ ช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0  

3 3 100 ข้อมูลครบถ้วนตามรูปแบบ
ประเมิน 

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการ
บังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

3 2 100 ข้อมูลครบถ้วนตามรูปแบบ
ประเมิน 

2.3 การวิ เคราะห์ทางสังคม เช่น ด้าน
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

3 3 100 ข้อมูลครบถ้วนตามรูปแบบ
ประเมิน 

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

2 2 100 ข้อมูลครบถ้วนตามรูปแบบ
ประเมิน 

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว 
ธรรมชาติต่าง ๆ  ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ
หรือสิ่ งที่ เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

2 2 100 ข้อมูลครบถ้วนตามรูปแบบ
ประเมิน 
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ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน
ได้ แก่  S-Strength (จุ ดแข็ ง) W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-
Threat (อุปสรรค) 

2 2 100 ข้อมูลครบถ้วนตามรูปแบบ
ประเมิน 

2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนเชิงพื้นท่ี มีการน าเสนอปัญหา 
ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการ
แก้ไขปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อ
แก้ไขปัญหา 

2 1 50 ยังขาดแนวทางการแก้ไข
ปัญหาทีชั่ดเจน  

2.8 สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณ
ที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมา เช่น สรุปสถานการณ์
การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่าย
งบประมาณ  การประ เมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

2 2 100 ข้อมูลครบถ้วนตามรูปแบบ
ประเมิน 

2.9 ผลที่ ได้ รับจากการด า เนินงานใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมา เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่
ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรค
การด าเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  

1 1 100 ข้อมูลครบถ้วนตามรูปแบบ
ประเมิน 

รวม 20 18 90  
   
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลเวียงสรวย มีการวิเคราะห์ที่
ครอบคลุมความเชื่อมโยง สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
Thailand4.0 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ 
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น  การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การ
วิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพ
และกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ 
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา  ผลการวิเคราะห์
ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลเวียงสรวย      
 

SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน)  O-
Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)  สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
และในเชิงคุณภาพ  ผลที่ได้รับจากการด า เนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ 
ผลกระทบ รวมถึงการสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมา แต่ยังขาดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน 
   

1.4 ยุทธศำสตร ์
ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศำสตร์ 60    
 3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลเวียงสรวย

ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ส ภ าพ สั ง คม  เ ศ ร ษฐกิ จ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลเวียงสรวยและ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0 

10 10 100 ข้อมูลครบถ้วนตามรูปแบบ
ประเมิน 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสั งคม 
เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 
4.0 

10 10 100 ข้อมูลครบถ้วนตามรูปแบบ
ประเมิน 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาล หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี และ Thailand 4.0 

10 10 100 ข้อมูลครบถ้วนตามรูปแบบ
ประเมิน 

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพที่
เทศบาลต าบลเวียงสรวยต้องการจะเป็นหรือ
บรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
โอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
เทศบาลต าบลเวียงสรวยและสัมพันธ์กับ
โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

5 5 100 ข้อมูลครบถ้วนตามรูปแบบ
ประเมิน 
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ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

 3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่ง
ที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล
ต าบลเวียงสรวยที่จะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจน
ในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 5 100 ข้อมูลครบถ้วนตามรูปแบบ
ประเมิน 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี
ความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่
จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 5 100 ข้อมูลครบถ้วนตามรูปแบบ
ประเมิน 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาล
ต าบลเวียงสรวยซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้ นที่ จ ริ ง  ที่ จ ะน า ไ ปสู่ ผ ล ส า เ ร็ จท า ง
ยุทธศาสตร์ 

5 5 100 ข้อมูลครบถ้วนตามรูปแบบ
ประเมิน 

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน
อนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ของเทศบาล
ต าบลเวียงสรวยที่มีความชัดเจน น าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว 

5 5 100 ข้อมูลครบถ้วนตามรูปแบบ
ประเมิน 
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ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

 3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ ใน
ภาพรวม 
ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นที่ เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 
4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของเทศบาล
ต าบลเวีงยสรวย 

5 5 100 ข้อมูลครบถ้วนตามรูปแบบ
ประเมิน 

รวม 60 60 100  
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2. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพ่ือควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงกำร 
  ผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลต าบลเวียงสรวย เมื่อวันที่  21 ตุลาคม 2563 เป็นดังนี้ 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ   10 10 100 
2 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติใน  เชิง

ปริมำณ  
10 9 90 

3 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติใน  เชิง
คุณภำพ  

10 9 90 

4 แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ   10 10 100 
5 โครงกำรพัฒนำ  ประกอบด้วย 60 57 95 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 4 80 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5 100 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 5 100 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  5 5 100 
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 5 100 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 5 100 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 5 100 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 5 100 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 4 80 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 4 80 
 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5 5 100 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 5 100 
รวมคะแนน  100 95 95 

 
  1) พบว่าประเด็นการสรุปสถานการณ์การพัฒนา และแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ได้
คะแนนสูงสุด 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนในประเด็นการสรุปสถานการณ์การพัฒนา และ
แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  และคิดเป็นร้อยละ 10 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
  2) ) พบว่าประเด็นการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ ได้คะแนนต่ าสุด 9 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90 ของคะแนนในประเด็นการประเมินผลการน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพและคิดเป็นร้อยละ 20 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
 
 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลเวียงสรวย      
 

  2.2 กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ 
  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการของเทศบาลต าบลเวียงสรวยในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

1 กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/ Demand ( Demand 
Analysis) / Global Demand แ ล ะ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่
มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 10 100 ผลการปฏิบตัิอยู่ในเกณฑ์ด ี

รวม 10 10 100  

   
 
  2.3 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ 

ล ำ
ดับ 

ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

2 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมำณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อ
น ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้
ก าหนดไว้ เท่าไหร่  จ านวนที่ ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่  สามารถ
อธิบายได้ตามหลักประสทิธิภาพ (Efficiency) 
ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้
ก าหนดไว ้
 

10 
 
 

 
 

7 

 
 

70 

ผลการปฏิบตัิอยู่ในเกณฑ์ด ี

2.2 วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่ กระทบ 
( Impact)  โครงการที่ด า เนินการใน เ ชิง
ปริมาณ (Quantitative) 

 2 20 ผลการปฏิบตัิอยู่ในเกณฑ์ด ี

รวม 10 9 90  
  
 
 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลเวียงสรวย      
 

  2.4 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ   
ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

3 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ 
3 . 1  ก า ร ป ร ะ เ มิ น ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง
แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคต่ าง  ๆ  มาใ ช้ เพื่ อวั ดว่ าภารกิจ 
โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการ
ในพื้นที่นั้น ๆ  ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ 
สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่าง ๆ  
มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่  
ซึ่ ง เ ป็ น ไ ป ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของ
แ ผ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ร า ชก า รต า มที่ ไ ด้ รั บ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

10  
 

7 

 
 

70 

ผลการปฏิบตัิอยู่ในเกณฑ์ด ี

3.2 วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ 
( Impact)  โครงการที่ด า เนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

 2 20 ผลการปฏิบตัิอยู่ในเกณฑ์ด ี

รวม 10 9 90  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลเวียงสรวย      
 

  2.5  แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  
ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

4 แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้าน
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
เทศบาลต าบลเวียงสรวยในมิติต่าง ๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดย
ใ ช้  SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand/Trend หรือ
หลั กการบู รณาการ  ( Integration)  กั บ
องค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ นที่ มี พื้ น ที่
ติดต่อกัน 

10  
8 

 
80 

ผลการปฏิบตัิอยู่ในเกณฑ์ด ี

4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง  ๆ
ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน   
หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น  (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) (Local  Sufficiency  
Economy  Plan : LSEP) 

 2 20 ผลการปฏิบตัิอยู่ในเกณฑ์ด ี

รวม 10 10 100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลเวียงสรวย      
 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

5 โครงกำรพัฒนำ 65 57 95  
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบล
เวียงสรวยและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลเวียง
สรวยที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะ
พัฒนาอะไรในอนาคต 

5 4 90 ผลการปฏิบตัิอยู่ในเกณฑ์ด ี

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
โครงการ 
มีวัตถุประสงค์ ชัดเจน (clear objective) 
โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้
ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 5 100 ผลการปฏิบตัิอยู่ในเกณฑ์ด ี

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
สภาพที่อยากให้ เกิดขึ้น ในอนาคตเป็น
ทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  
สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  
พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใคร
คื อกลุ่ ม เป้ าหมายของ โครงการ  หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไป
ว่ า ใครคื อกลุ่ ม เป้ าหมายหลัก  ใครคื อ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

5 5 100 ผลการปฏิบตัิอยู่ในเกณฑ์ด ี
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ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) 
การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน 

5 5 100 ผลการปฏิบตัิอยู่ในเกณฑ์ด ี

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 โดย 
(1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) 
ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึด
วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึด
หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ
อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่
เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการ
พัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้
สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและ
การปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
(4)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความ
เป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิ จและสั งคมอย่ าง เป็ นมิ ตรกั บ
สิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

5 5 100 ผลการปฏิบตัิอยู่ในเกณฑ์ด ี
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ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
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ร้อยละของ
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ควำมเห็นของ
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และประเมินผลแผน 

 5 .6  โ ค ร งก า รมี ค ว ามสอดคล้ อ ง กั บ 
Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการ
ปรับเปลี่ ยนโครงสร้ าง เศรษฐกิจ  ไปสู่  
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก 
เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภค
ภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน
จ า ก ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ป ร ะ เ ท ศ ด้ ว ย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี  ความคิดสร้ า งสรรค์  และ
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการที่ เติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อ
ยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น 
ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 5 100 ผลการปฏิบตัิอยู่ในเกณฑ์ด ี

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับ
ห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจาก
กันได้ นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกัน
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็น
ปัจจุบัน 

5 5 100 ผลการปฏิบตัิอยู่ในเกณฑ์ด ี
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 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความ
พอเพียงที่ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วม
ด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) (LSEP) 

5 5 100 ผลการปฏิบตัิอยู่ในเกณฑ์ด ี

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึง
หลักส าคัญ 5 ประการในการจัดท าโครงการ
ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) 
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ประสิ ทธิ ผล (Effectiveness)  (4) ความ
ยุ ติ ธ ร รม  (Equity)  (5 )  ความ โปร่ ง ใ ส 
(Transparency) 

5 4 80 ผลการปฏิบตัิอยู่ในเกณฑ์ด ี

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้
สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคา
กลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนด
ราคาและตรวจสอบได้ ในเชิงประจักษ์                
มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ า
กว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้งงบประมาณ
รายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม 
หรือรายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ 

5 4 80 ผลการปฏิบตัิอยู่ในเกณฑ์ด ี
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 5.11 มีการก าหนดตัว ช้ีวัด (KPI)  และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 
ม ีก า ร ก า ห น ด ด ัช น ี ชี ้ว ัด ผ ล ง า น  (Key 
Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวดัได้ 
( measurable )  ใ ช ้บ อ ก ป ร ะ ส ิท ธ ิผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ไดร้ับ           (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5 5 100 ผลการปฏิบตัิอยู่ในเกณฑ์ด ี

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
ม า ก ก ว่ า วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์  ซึ่ ง ก า ร เ ขี ย น
วัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไป
ได้ และมีความ เฉพาะ เจาะจง  ในการ
ด า เนินงานตามโครงการ (2 )  วัดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) 
ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติ
ได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความ
เป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 5 100 ผลการปฏิบตัิอยู่ในเกณฑ์ด ี

รวม 60 57 95  
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 สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ 
  การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ ของเทศบาลต าบลเวียงสรวย สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ที่สอดคล้อง และเชื่อมโยงหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  Thailand 4.0 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์จังหวัด  วิสัยทัศน์  มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ เทศบาลต าบล
เวียงสรวย  ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน  กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ  ภารกิจหรือ
สิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่  ซึ่งจะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่ง ที่จะ
ด าเนินการ  มีเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น       
มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน  มีจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์      
มีแผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  ก าหนดจุดมุ่งหมาย  ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิด
จากเป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย  กลยุทธ์  จุดยืนทางยุทธศาสตร์  ที่มีความชัดเจนน าไปสู่ การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  
ที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการ  จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  และยุทธศาสตร์ของ เทศบาลต าบลเวียง
สรวย   ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด  กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน  ลักษณะ
เดียวกัน  เพื่อน าไปสู่การจัดท าโครงการ  เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างถูกต้องและครบถ้
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3.  กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ 
ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลเวียงสรวย (แบบที่ 2) 
ตารางที่ 1 จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ถึงท่ีเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4/2563 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศำสตร์ชำติ  
20 ป ี

แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชำติ  
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศำสตร์จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด/ภำค 

ยุทธศำสตร์จังหวัด 
 

ยุทธศำสตร์ 
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
เทศบำลต ำบลเวียง

สรวย 

โครงกำรเพื่อกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น 

ตำมแผน ด ำเนินกำรจริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันด้านการค้า 
การลงทุน การเป็น
ศูนย์กลางคมนาคม 
การท่องเที่ยว และวิถี
การผลิตการเกษตร
ยั่งยืนเชื่อมโยงกับ
กลุ่มประเทศ GMS 
และ ASEAN 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันด้าน
การค้า การลงทุน 
การเป็นศูนย์กลาง
คมนาคม การ
ท่องเที่ยว และวิถี
การผลิตการเกษตร
ยั่งยืนเชื่อมโยงกับ
กลุ่มประเทศ GMS 
และ ASEAN 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่ง 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และ
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
อ่ืนๆ ที่จ าเป็นในเขต
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

88 75 

** หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) มีโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งหมด 88
โครงการ เป็นจ านวนเงิน 128,027,900 บาท แต่มีโครงการที่ด าเนินการจริงทั้งหมด 75 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 13,723,660 บาท รายละเอียดดังนี้ 

- เป็นโครงการจากเงินเหลือจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ด าเนินการก่อสร้างจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 20 โครงการ 
- โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้ด าเนินการจริง  จ านวน 35 โครงการ 
- เป็นการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภค จ านวน 20 โครงการ 
  รวมโครงการทีไ่ดด้ าเนินการจริง ท้ังสิ้น 75 โครงการ 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลเวียงสรวย      
 

 
ยุทธศำสตร์ชำติ  

20 ป ี
แผนพัฒนำ

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ  

ฉบับท่ี 12 

ยุทธศำสตร์จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด/ภำค 

ยุทธศำสตร์จังหวัด 
 

ยุทธศำสตร์ 
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
เทศบำลต ำบลเวียง

สรวย 

โครงกำรเพื่อกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น 

ตำมแผน ด ำเนินกำรจริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยุทธศาสตร์การ
สร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การด ารงฐาน
วัฒนธรรมล้านนา 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการ
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เชิงนิเวศ 
และเชิงสุขภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยุทธศาสตร์การ
ด ารงฐานวัฒนธรรม
ล้านนา เพื่อเพ่ิม
มูลค่าการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม เชิง
นิเวศ และเชิง
คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่2 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

9 0 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
คุณภาพชีวิตเพ่ือให้
ประชาชนอยู่เย็นเป็น
สุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และคุณภาพ
ชีวิตเพ่ือให้
ประชาชนอยู่เย็น
เป็นสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและการ
สาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 

27 27 

 
 
 

 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลเวียงสรวย      
 

ยุทธศำสตร์ชำติ  
20 ป ี

แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชำติ  
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศำสตร์จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด/ภำค 

ยุทธศำสตร์จังหวัด 
 

ยุทธศำสตร์ 
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
เทศบำลต ำบลเวียง

สรวย 

โครงกำรเพื่อกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น 

ตำมแผน ด ำเนินกำรจริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
คุณภาพชีวิตเพ่ือให้
ประชาชนอยู่เย็นเป็น
สุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
และคุณภาพชีวิต
เพ่ือให้ประชาชนอยู่
เย็นเป็นสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย   

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต 

84 11 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การสร้างการ
เติบโต บนคุณภาพ
ชีวิตที่เปน็มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การเติบโตที่เปน็มิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
ด ารงความสมบูรณ์
และยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
ด ารงความสมบูรณ์
และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ด ารงความ
สมบูรณ์และยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

3 1 

 
 

 
 
 

 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลเวียงสรวย      
 

ยุทธศำสตร์ชำติ  
20 ป ี

แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชำติ  
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศำสตร์จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด/ภำค 

ยุทธศำสตร์จังหวัด 
 

ยุทธศำสตร์ 
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
เทศบำลต ำบลเวียง

สรวย 

โครงกำรเพื่อกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น 

ตำมแผน ด ำเนินกำรจริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเพ่ือให้ประชาชน
อยู่เย็นเป็นสุข 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเพ่ือให้
ประชาชนอยู่เย็น
เป็นสุข 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

23 6 

 รวม 234 120 
    

   1) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ได้ก าหนดไว้ จ านวน  234  โครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมด  120  โครงการ 
   2) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  จ านวน  234  โครงการ ด าเนินการจริง จ านวน  120  โครงการ หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 51.28 ของจ านวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
   3) จ านวนยุทธศาสตร์ที่ไม่สามารถด าเนินการได้  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จ านวน 10  โครงการ  ด าเนนิการจริง จ านวน 0 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ  0 ของจ านวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
  
 
 
 
 
 
 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลเวียงสรวย      
 

ตารางที่ 2 ตารางสรุปการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  

ยุทธศำสตร ์ ด้ำน แผนงำน หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก หน่วยงำนสนับสนุน ด ำเนินกำรจริง 
จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

-แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง อบจ. 75 13,723,660 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

ด้านการเศรษฐกิจ -แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
-แผนงานเคหะและชุมชน 

ส านักปลดั กองช่าง 
กองคลัง 

0 0 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการศึกษา 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

-แผนงานด้านศึกษา กองการศึกษา ส านักปลดั 
กองคลัง 

27 2,261,860 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านคุณภาพชีวิต 

ด้านบริหารทั่วไป -แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 
-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
-แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
- แ ผ น ง า น ก า ร ศ า ส น า 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
-แผนงานงบกลาง 

ส านักปลดั กองคลัง 
จังหวัด 
อ าเภอ 

รพ.สต.ในพ้ืนท่ี 

11 695,765 

 
 
 
 
 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลเวียงสรวย      
 

ยุทธศำสตร ์ ด้ำน แผนงำน หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก หน่วยงำนสนับสนุน ด ำเนินกำรจริง 
จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ด้านการเศรษฐกิจ -แผนงานการเกษตร ส านักปลดั กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษา 
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1 11,680 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการเมืองการบริหาร 

ด้านบริหารทั่วไป -แผนงานบริหารทั่วไป 
-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงานงบกลาง 

ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษา 
 

ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษา 
 

6 176,699 

รวม     120 16,869,664 
 
 
หมายเหตุ :  1.  ยุทธศาสตร์ ให้ลงยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ยุทธศาสตร์ อาจจะมหีลายด้าน หลายแผนงาน ก็ได้ และหน่วยงานรับผิดชอบหลัก/หน่วยงานสนับสนุนมีหลาย 
   หน่วยงานตามความเป็นจริงได้   
  2.  ด้าน ให้ลงด้าน ตามรูปแบบและรายการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปขีององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ด้านบริหารทั่วไป ด้านบริการชุมชน 
   และสังคม เป็นต้น   
  3.  แผนงาน ให้ลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น แผนงานการศึกษา แผนงาน 
   สาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น 
 
 
 
 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลเวียงสรวย      
 

ตารางที่ 3 จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ล ำดับ โครงกำรพัฒนำ วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำยที่
ด ำเนินกำรจริง 
(ผลผลติของ
โครงกำร) 

งบประมำณที่
ด ำเนินกำรจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รบัจริง หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

1 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก รูปตัวยูพร้อมฝาปิด
บริเวณทางขึ้นส านักงาน
เทศบาลต าบลเวียงสรวย 

เพื่อช่วยระบายน้ าให้
ไหลผ่านสะดวก 
 

เทศบาลต าบล 
เวียงสรวย 

585,700 รางระบายน้ ารูปตัวยู
พร้อมฝาปิด 

 

ช่วยระบายน้ าให้ไหล
ผ่านสะดวก 

 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
วางท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก และก่อสร้างบ่อ
พักคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านนายบุญเจริญ ชน
ภูเครือ บ้านแม่สรวยหลวง 
หมู่ที่ 17 

เพื่อการสัญจรไป-มา 
สะดวกปลอดภัยและ
ช่วยระบายน้ าให้ไหล
ผ่านสะดวก 
 

บ้านแมส่รวยหลวง 
หมู่ที่ 17 

159,500 ถนน คสล. 
จ านวน 1 สายพร้อม
รางระบายน้ ารูปตัวยู

พร้อมฝาปิด 
 

การสัญจรไป-มา 
สะดวกปลอดภัยและ
ช่วยระบายน้ าให้ไหล
ผ่านสะดวก 

 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝา
ปิด เส้นบ้านนายปัน๋ โตโส 
ถึงบ้านนายวีรชัย เกศา 

เพื่อช่วยระบายน้ าให้
ไหลผ่านสะดวก 
 

บ้านแมส่รวยหลวง 
หมู่ที่ 17 

290,000 รางระบายน้ ารูปตัวยู
พร้อมฝาปิด 

 

ช่วยระบายน้ าให้ไหล
ผ่านสะดวก 

 

กองช่าง 

 
 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลเวียงสรวย      
 

ล ำดับ โครงกำรพัฒนำ วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำยที่
ด ำเนินกำรจริง 
(ผลผลติของ
โครงกำร) 

งบประมำณที่
ด ำเนินกำรจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รบัจริง หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางถนนบา้นซีเจ  
บ้านร่องเฮี้ย หมู่ที่ 7 

เพื่อความสะดวก และ
ปลอดภัยในการสัญจร  
ไปมาของประชาชน 

บ้านร่องเฮี้ย  
หมู่ที่ 7 

298,500 ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

 

มีถนนส าหรับใช้สัญจรไป
มาที่สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ดอยเวียง บ้านตีนดอย  
หมู่ที่ 8 

เพื่อความสะดวก และ
ปลอดภัยในการสัญจร  
ไปมาของประชาชน 

บ้านตีนดอย  
หมู่ที่ 8 

298,500 ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

 

มีถนนส าหรับใช้สัญจรไป
มาที่สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บ้านนายแสดงดอกแก้ว ณ 
คีรี ถึงบ้านนายสเทน ณ 
คีรี บ้านหนองผ า หมู่ที่ 9 

เพื่อความสะดวก และ
ปลอดภัยในการสัญจร  
ไปมาของประชาชน 

บ้านหนองผ า  
หมู่ที่ 9 

133,000 ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

 

มีถนนส าหรับใช้สัญจรไป
มาที่สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ซอย 14 ทางป่าสุสาน 
บ้านโปง่ปาแขม หมู่ที่ 16 

เพื่อความสะดวก และ
ปลอดภัยในการสัญจร  
ไปมาของประชาชน 

บ้านโปง่ปาแขม  
หมู่ที่ 16 

298,500 ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

 

มีถนนส าหรับใช้สัญจรไป
มาที่สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลเวียงสรวย      
 

ล ำดับ โครงกำรพัฒนำ วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำยที่
ด ำเนินกำรจริง 
(ผลผลติของ
โครงกำร) 

งบประมำณที่
ด ำเนินกำรจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รบัจริง หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
กลางหมู่บ้านบริเวณ
หน้ารร.บ้านหนองผ า  
หมู่ที่ 9 

เพื่อความสะดวก และ
ปลอดภัยในการสัญจร  
ไปมาของประชาชน 

บ้านหนองผ า  
หมู่ที่ 9 

13,700 ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

 

มีถนนส าหรับใช้สัญจรไป
มาที่สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
14 ซอย ½ บ้านบา้นนาย
ขันค า สิทธสิม  
บ้านเดน่ภูเวียง หมู่ที่ 14 

เพื่อความสะดวก และ
ปลอดภัยในการสัญจร  
ไปมาของประชาชน 

บ้านเดน่ภูเวียง  
หมู่ที่ 14 

104,000 ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

 

มีถนนส าหรับใช้สัญจรไป
มาที่สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
14 ซอย บ้านนายมานพ 
บ้านเดน่ภูเวียง หมู่ที่ 14 

เพื่อความสะดวก และ
ปลอดภัยในการสัญจร  
ไปมาของประชาชน 

บ้านเดน่ภูเวียง  
หมู่ที่ 14 

79,000 ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

 

มีถนนส าหรับใช้สัญจรไป
มาที่สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทุ่งดง บา้นสันปูเลย  
หมู่ที่ 3 

เพื่อความสะดวก และ
ปลอดภัยในการสัญจร  
ไปมาของประชาชน 

บ้านสันปูเลย 
หมู่ที่ 3 

305,000 ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

 

มีถนนส าหรับใช้สัญจรไป
มาที่สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลเวียงสรวย      
 

ล ำดับ โครงกำรพัฒนำ วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำยที่
ด ำเนินกำรจริง 
(ผลผลติของ
โครงกำร) 

งบประมำณที่
ด ำเนินกำรจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รบัจริง หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
สันกลาง หมู่ที่ 2 
จุดที่1 บ้านนายก้องแก้ว 
จุดที่2 บ้านนายวันดี หลี
หลอ 
จุดที่3 บ้านนายก๋วน กาวลิะ 

เพื่อความสะดวก และ
ปลอดภัยในการสัญจร  
ไปมาของประชาชน 

บ้านสันกลาง 
หมู่ที่ 2 

 

214,000 ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

 

มีถนนส าหรับใช้สัญจรไป
มาที่สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ่อน้ าพุร้อนโป่งปูเฟือง 
บ้านโปง่ปูเฟือง หมู่ที่ 1 

เพื่อความสะดวก และ
ปลอดภัยในการสัญจร  
ไปมาของประชาชน 

บ้านโปง่ปูเฟือง  
หมู่ที่ 1 

300,000 ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

 

มีถนนส าหรับใช้สัญจรไป
มาที่สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถน
สายดอยหัวโปง่ หมู่ที่ 8 
เชื่อมหมู่ที่ 13 

เพื่อความสะดวก และ
ปลอดภัยในการสัญจร  
ไปมาของประชาชน 

หมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 
13 

466,000 ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

 

มีถนนส าหรับใช้สัญจรไป
มาที่สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

15 โครงการวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณล าเหลืองสาธารณะ
ในหมู่บ้าน บ้านนายเทพ 
โพธิ บา้นสนักลาง หมู่ที่ 2 

เพื่อความสะดวก และ
ปลอดภัยในการสัญจร  
ไปมาของประชาชน 

บ้านสันกลาง  
หมู่ที่ 2 

410,000 ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

 

มีถนนส าหรับใช้สัญจรไป
มาที่สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลเวียงสรวย      
 

ล ำดับ โครงกำรพัฒนำ วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำยที่
ด ำเนินกำรจริง 
(ผลผลติของ
โครงกำร) 

งบประมำณที่
ด ำเนินกำรจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รบัจริง หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

16 โครงการก่อสร้างเสริมผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
สายซอย 2 บา้นริมทาง 
หมู่ที่ 13 

เพื่อความสะดวก และ
ปลอดภัยในการสัญจร  
ไปมาของประชาชน 

บ้านริมทาง  
หมู่ที่ 13 

318,000 ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

 

มีถนนส าหรับใช้สัญจรไป
มาที่สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างเสริมผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
ข้างบ้านนายค าทร ถึงทาง
เชื่อมบ้านสันปูเลย หมู่ที่ 3    

เพื่อความสะดวก และ
ปลอดภัยในการสัญจร  
ไปมาของประชาชน 

บ้านสันปูเลย 
 หมู่ที่ 3    

500,000 ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

 

มีถนนส าหรับใช้สัญจรไป
มาที่สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์ คอนกรีต
เสริมเหล็กบริเวณฌาปน
สถานบ้านห้วงม่วง หมู่ที่ 
10 

เพื่อความสะดวกในการ
ประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา 

ฌาปนสถานบา้น
ห้วงม่วง หมู่ที่ 10 

300,000 ลานเอนกประสงค์ 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ประชาชนมีสถานท่ี
ประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์ คอนกรีต
เสริมเหล็กบริเวณฌาปน
สถานบ้านปา่บง หมู่ที่ 4 

เพื่อความสะดวกในการ
ประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา 

ฌาปนสถาน 
บ้านป่าบง หมู่ที่ 4 

325,000 ลานเอนกประสงค์ 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ประชาชนมีสถานท่ี
ประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา 

กองช่าง 

 
 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลเวียงสรวย      
 

ล ำดับ โครงกำรพัฒนำ วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำยที่
ด ำเนินกำรจริง 
(ผลผลติของ
โครงกำร) 

งบประมำณที่
ด ำเนินกำรจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รบัจริง หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

20 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายไป
อ่างเก็บน้ าห้วยสา้น  
หมู่ที่ 6 

เพื่อความสะดวก และ
ปลอดภัยในการสัญจร  
ไปมาของประชาชน 

บ้านห้วยส้าน  
หมู่ที่ 6 

298,500 ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

 

มีถนนส าหรับใช้สัญจรไป
มาที่สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทุ่งหนองเชื่อมทุ่งดง บ้าน
สันปูเลย หมู่ที่ 3 

เพื่อความสะดวก และ
ปลอดภัยในการสัญจร  
ไปมาของประชาชน 

บ้านสันปูเลย  
หมู่ที่ 3 

194,000 ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

 

มีถนนส าหรับใช้สัญจรไป
มาที่สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างเสริมผิว
ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนสายกลางหมู่บ้าน 
บ้านห้วยน้ ามา หมู่ที่ 15 

เพื่อความสะดวก และ
ปลอดภัยในการสัญจร  
ไปมาของประชาชน 

บ้านห้วยน้ ามา  
หมู่ที่ 15 

295,000 ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

 

มีถนนส าหรับใช้สัญจรไป
มาที่สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ซอย 3 บ้านสนัเครือฟ้า 
หมู่ที่ 11 

เพื่อความสะดวก และ
ปลอดภัยในการสัญจร  
ไปมาของประชาชน 

บ้านสันเครือฟ้า 
 หมู่ที่ 11 

298,000 ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

 

มีถนนส าหรับใช้สัญจรไป
มาที่สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
หลักบริเวณซอย 1 บ้าน
เด่นภูเวียง หมู่ที่ 14 

เพื่อความสะดวก และ
ปลอดภัยในการสัญจร  
ไปมาของประชาชน 

บ้านเดน่ภูเวียง  
หมู่ที่ 14 

298,000 ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

 

มีถนนส าหรับใช้สัญจรไป
มาที่สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลเวียงสรวย      
 

ล ำดับ โครงกำรพัฒนำ วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำยที่
ด ำเนินกำรจริง 
(ผลผลติของ
โครงกำร) 

งบประมำณที่
ด ำเนินกำรจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รบัจริง หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

25 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ถนนเชื่อมต่อบ้านสนักลาง 
หมู่ที่ 2 และบ้านสนัปู่เลย 
หมู่ที่ 3 

เพื่อความสะดวก และ
ปลอดภัยในการสัญจร  
ไปมาของประชาชน 

บ้านสันกลาง หมู่ที่ 
2 และบ้านสนัปู่เลย 

หมู่ที่ 3 

278,000 ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

 

มีถนนส าหรับใช้สัญจรไป
มาที่สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอย 1 เชื่อมต่อถึงบ้าน
นายประสิทธ์ สุขประเสริฐ 
บ้านป่าบง หมู่ที่ 4 

เพื่อความสะดวก และ
ปลอดภัยในการสัญจร  
ไปมาของประชาชน 

บ้านป่าบง  
หมู่ที่ 4 

298,000 ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

 

มีถนนส าหรับใช้สัญจรไป
มาที่สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เขต 1 
เชื่อมโป่งลาวพร้อมวางท่อ
ระบายน้ า บ้านโป่งปูเฟือง 
หมู่ที่ 1 

เพื่อความสะดวก และ
ปลอดภัยในการสัญจร  
ไปมาของประชาชน 

บ้านโปง่ปูเฟือง 
หมู่ที่ 1 

298,500 ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

 

มีถนนส าหรับใช้สัญจรไป
มาที่สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บบ้านนายนิเวช อุตทาค า 
บ้านร่องเฮี้ย บ้านร่องเฮี้ย 
หมู่ที่ 7 

เพื่อความสะดวก และ
ปลอดภัยในการสัญจร  
ไปมาของประชาชน 

บ้านร่องเฮี้ย  
หมู่ที่ 7 

33,000 ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

 

มีถนนส าหรับใช้สัญจรไป
มาที่สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลเวียงสรวย      
 

ล ำดับ โครงกำรพัฒนำ วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำยที่
ด ำเนินกำรจริง 
(ผลผลติของ
โครงกำร) 

งบประมำณที่
ด ำเนินกำรจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รบัจริง หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

29 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านนายอาสา่ แลเชอร์ 

เพื่อความสะดวก และ
ปลอดภัยในการสัญจร  
ไปมาของประชาชน 

บ้านหนองผ า  
หมู่ที่ 9 

298,500 ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

 

มีถนนส าหรับใช้สัญจรไป
มาที่สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บ้านนายวิทยา ถึงบา้นนาย
สามเต็ง ยิ่งเจริญ บา้น
หนองผ า หมู่ที่ 9 

เพื่อความสะดวก และ
ปลอดภัยในการสัญจร  
ไปมาของประชาชน 

บ้านหนองผ า  
หมู่ที่ 9 

299,500 
 

ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

 

มีถนนส าหรับใช้สัญจรไป
มาที่สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้างเสริมผิว
ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอย 7 เชื่อมซอย 4 บ้าน
ตีนดอย หมู่ที่ 8 

เพื่อความสะดวก และ
ปลอดภัยในการสัญจร  
ไปมาของประชาชน 

บ้านตีนดอย  
หมู่ที่ 8 

300,000 
 
  

ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

 

มีถนนส าหรับใช้สัญจรไป
มาที่สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างเสริมผิว
ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอย 4 บ้านริมทาง หมู่ที่ 
13 

เพื่อความสะดวก และ
ปลอดภัยในการสัญจร  
ไปมาของประชาชน 

บ้านริมทาง  
หมู่ที่ 13 

400,000 ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

 

มีถนนส าหรับใช้สัญจรไป
มาที่สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

33 โครงการปรับปรุงห้องน้ า
สาธารณะ บริเวณ
ส านักงานเทศบาลต าบล
เวียงสรวย 

เพื่อใช้รองรับประชาชน
ที่มาใช้บริการ 

ส านักงานเทศบาล
ต าบลเวียงสรวย 

179,000 ห้องน้ าสาธารณะ สามารถรองรับประชาชน
ที่มาใช้บริการได ้
 

กองช่าง 

 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลเวียงสรวย      
 

ล ำดับ โครงกำรพัฒนำ วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำยที่
ด ำเนินกำรจริง 
(ผลผลติของ
โครงกำร) 

งบประมำณที่
ด ำเนินกำรจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รบัจริง หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

34 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางสวนปา่สิริกิต  
บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 3 

เพื่อความสะดวก และ
ปลอดภัยในการสัญจร  
ไปมาของประชาชน 

บ้านสันปูเลย  
หมู่ที่ 3 

187,500 ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

 

มีถนนส าหรับใช้สัญจรไป
มาที่สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

35 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางเข้าอ่างห้วยป่าขอ  
บ้านป่าบง หมู่ที่ 4 

เพื่อความสะดวก และ
ปลอดภัยในการสัญจร  
ไปมาของประชาชน 

บ้านป่าบง  
หมู่ที่ 4 

144,500 ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

 

มีถนนส าหรับใช้สัญจรไป
มาที่สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

36 โครงการติดตั้งระบบเสียง
ตามสายในหมู่บ้าน บา้นริม
ทาง หมู่ที่ 13 

เพื่อการประชาสัมพนัธ์
ข่าวสารภายในหมู่บ้าน 
 

บ้านริมทาง  
หมู่ที่ 13 

85,000 ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

 

มีประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร
ที่ชัดเจน ทั้วถึง ภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

37 โครงการก่อสร้างฝาย
คอนกรีตน้ าล้น เพื่อ
การเกษตร บ้านห้วยม่วง 
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอในฤดูแล้ง 

บ้านห้วยม่วง  
หมู่ที่ 10 

219,000 ฝายคอนกรีตน้ าล้น 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ าสะอาด 
ส าหรับประกอบอาชีพ
เกษตรกร 

กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ ารูปตัวยูแบบมีฝา
ปิด สายหน้าบ้านนายอา
โก๊ะ จูเปาะ บา้นห้วยน้ ามา 
หมู่ที่ 15 

เพื่อการสัญจรไป-มา 
สะดวกปลอดภัยและ
ช่วยระบายน้ าให้ไหล
ผ่านสะดวก 
 

บ้านห้วยน้ ามา  
หมู่ที่ 15 

159,500 ถนน คสล. 
จ านวน 1 สายพร้อม
รางระบายน้ ารูปตัวยู

พร้อมฝาปิด 
 

การสัญจรไป-มา 
สะดวกปลอดภัยและ
ช่วยระบายน้ าให้ไหล
ผ่านสะดวก 

 

กองช่าง 

 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลเวียงสรวย      
 

ล ำดับ โครงกำรพัฒนำ วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำยที่
ด ำเนินกำรจริง 
(ผลผลติของ
โครงกำร) 

งบประมำณที่
ด ำเนินกำรจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รบัจริง หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

39 โครงการวางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริท
เหล็ก บ้างบา้นนายณรงค์ 
สิทธิสมถึงบ้านนายค าบาง 
พิมสาร บา้นแม่สรวยหลวง 
หมู่ที่ 17 

เพื่อการสัญจรไป-มา 
สะดวกปลอดภัยและ
ช่วยระบายน้ าให้ไหล
ผ่านสะดวก 
 

บ้านแมส่รวยหลวง 
หมู่ที่ 17 

194,000 ถนน คสล. 
จ านวน 1 สายพร้อม
รางระบายน้ ารูปตัวยู

พร้อมฝาปิด 
 

การสัญจรไป-มา 
สะดวกปลอดภัยและ
ช่วยระบายน้ าให้ไหล
ผ่านสะดวก 

 

กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณห้วยโป่งผา บา้นโปง่
ปูเฟือง หมู่ที่ 1 

เพื่อความสะดวก และ
ปลอดภัยในการสัญจร  
ไปมาของประชาชน 

บ้านโปง่ปูเฟือง  
หมู่ที่ 1 

198,500 ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

 

มีถนนส าหรับใช้สัญจรไป
มาที่สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

41 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็กห้วยป่า
เมี่ยง บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ 
6 

เพื่อความสะดวก และ
ปลอดภัยในการสัญจร  
ไปมาของประชาชน 

บ้านห้วยส้าน  
หมู่ที่ 6 

316,000 ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

 

มีถนนส าหรับใช้สัญจรไป
มาที่สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

42 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ า
สะอาด บริเวณหอประชุม
ประจ าหมู่บา้น บ้านแม่
สรวยหลวง หมู่ที่ 17 

เพื่อให้ประชาชนมนี้ า
ส าหรับอุปโภค บรโิภค 
อย่างเพียงพอ 

บ้านแมส่รวยหลวง 
หมู่ที่ 17 

90,000 ถังเก็บน้ าสะอาด 
จ านวน 1 ถัง 

ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภค บริโภค อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลเวียงสรวย      
 

ล ำดับ โครงกำรพัฒนำ วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำยที่
ด ำเนินกำรจริง 
(ผลผลติของ
โครงกำร) 

งบประมำณที่
ด ำเนินกำรจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รบัจริง หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

43 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 
8/1 หน้าบา้นนายพงศกร 
อินต๊ะใจ บ้านเด่นภูเวียง 
หมู่ที่ 14 

เพื่อความสะดวก และ
ปลอดภัยในการสัญจร  
ไปมาของประชาชน 

บ้านเดน่ภูเวียง  
หมู่ที่ 14 

295,000 ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

 

มีถนนส าหรับใช้สัญจรไป
มาที่สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

44 โครงการก่อสร้างรางรบาย
น้ ารูปตัวยูวี บริเวณหลัง
หอประชุมหมู่บ้าน บ้าน
ห้วยน้ ามา หมู่ที่ 15 

เพื่อช่วยระบายน้ าให้
ไหลผ่านสะดวก 
 

บ้านห้วยน้ ามา  
หมู่ที่ 15 

307,000 รางระบายน้ ารูปตัวยู
พร้อมฝาปิด 

 

ช่วยระบายน้ าให้ไหล
ผ่านสะดวก 

 

กองช่าง 

45 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณหน้าหอประชุม
หมู่บ้าน บ้านโปง่ปา่แขม 
หมู่ที่ 16 

เพื่อความสะดวก และ
ปลอดภัยในการสัญจร  
ไปมาของประชาชน 

บ้านโปง่ปา่แขม  
หมู่ที่ 16 

398,500 
 

ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

 

มีถนนส าหรับใช้สัญจรไป
มาที่สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

46 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ ารูปตัวยู บริเวณ
บ้านนายเจิม สนัน่ประสิทธิ 
ถึงบ้านนายค า จอมทาน  

เพื่อช่วยระบายน้ าให้
ไหลผ่านสะดวก 
 

บ้านห้วยน้ ามา  
หมู่ที่ 15 

493,000 รางระบายน้ ารูปตัวยู
พร้อมฝาปิด 

 

ช่วยระบายน้ าให้ไหล
ผ่านสะดวก 

 

กองช่าง 

 
 
 
 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลเวียงสรวย      
 

ล ำดับ โครงกำรพัฒนำ วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำยที่
ด ำเนินกำรจริง 
(ผลผลติของ
โครงกำร) 

งบประมำณที่
ด ำเนินกำรจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รบัจริง หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

47 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ดอยเวียง บ้านตีนดอย หมู่
ที่ 8 

เพื่อความสะดวก และ
ปลอดภัยในการสัญจร  
ไปมาของประชาชน 

บ้านตีนดอย  
หมู่ที่ 8 

199,000 ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

 

มีถนนส าหรับใช้สัญจรไป
มาที่สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

48 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายกลางหมู่บ้าน บา้น
ห้วยส้าน หมู่ที่ 6 

เพื่อความสะดวก และ
ปลอดภัยในการสัญจร  
ไปมาของประชาชน 

บ้านห้วยส้าน  
หมู่ที่ 6 

127,000 ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

 

มีถนนส าหรับใช้สัญจรไป
มาที่สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

49 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 
10 แยกเข้าบ้านนายเสาร์ 
จันทร์สวย บ้านเด่นภูเวียง 
หมู่ที่ 14 

เพื่อความสะดวก และ
ปลอดภัยในการสัญจร  
ไปมาของประชาชน 

บ้านเดน่ภูเวียง  
หมู่ที่ 14 

179,000 ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

 

มีถนนส าหรับใช้สัญจรไป
มาที่สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

50 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหน้า
บ้านนายอาจู จูเปาะ บา้น
โป่งป่าแขม หมู่ที่ 16 

เพื่อความสะดวก และ
ปลอดภัยในการสัญจร  
ไปมาของประชาชน 

บ้านโปง่ปา่แขม  
หมู่ที่ 16 

158,000 ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

 

มีถนนส าหรับใช้สัญจรไป
มาที่สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

51 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
หลัก ซอย 1 บ้านเด่นภู
เวียง หมู่ที่ 14 

เพื่อความสะดวก และ
ปลอดภัยในการสัญจร  
ไปมาของประชาชน 

บ้านเดน่ภูเวียง  
หมู่ที่ 14 

142,000 ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

 

มีถนนส าหรับใช้สัญจรไป
มาที่สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลเวียงสรวย      
 

ล ำดับ โครงกำรพัฒนำ วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำยที่
ด ำเนินกำรจริง 
(ผลผลติของ
โครงกำร) 

งบประมำณที่
ด ำเนินกำรจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รบัจริง หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

52 โครงการปรับปรุงถังเก็บน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ห้วยน้ ามา หมู่ที่ 15 

เพื่อให้ประชาชนมนี้ าใช้
ส าหรับอุปโภคและ
บริโภคอย่างเพียงพอ 

บ้านห้วยน้ ามา  
หมู่ที่ 15 

107,000 ปรับปรุงถังเก็บน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  

จ านวน 1 ถัง 

ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับ
อุปโภคและบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

53 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัววี บริเวณบ้าน
นายเลา่พี แย้เปียง บ้านโปง
ป่าแขม หมู่ที่ 16 

เพื่อช่วยระบายน้ าให้
ไหลผ่านสะดวก 
 

บ้านโปงปา่แขม  
หมู่ที่ 16 

156,000 รางระบายน้ ารูปตัวยู
พร้อมฝาปิด 

 

ช่วยระบายน้ าให้ไหล
ผ่านสะดวก 

 

กองช่าง 

54 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่
พื้นที่การเกษตร สาย
ภายในหมู่บ้าน บา้นห้วยน้ า
มา หมู่ที่ 15 

เพื่อปรับปรุงถนนเข้าสู่
พื้นที่การเกษตร สาย
ภายในหมู่บ้าน 

บ้านห้วยน้ ามา  
หมู่ที่ 15 

2,984.40 โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค ์

สามารถปรบัปรุงถนน
เข้าสู่พื้นที่การเกษตร  
สายภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

55 โครงการปรับเกลี่ยพื้นที่
สวนสมนุไพร บ้านโป่งปู
เฟือง หมู่ที่ 1 

เพื่อปรับเกลี่ยพื้นที่สวน
สมุนไพร 

บ้านโปง่ปูเฟือง  
หมู่ที่ 1 

787.2 โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค ์

สามารถปรบัเกลี่ยพื้นที่
สวนสมนุไพร 

กองช่าง 

56 โครงการปรับปรุงและปรับ
เกลี่ยที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
และงานกิจกรรมของ
เทศบาล 

เพื่อปรับปรุงและปรับ
เกลี่ยที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างและงาน
กิจกรรมของเทศบาล 

เทศบาลต าบล 
เวียงสรวย 

1,744.6 โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค ์

สามารถปรบัปรุงและ
ปรับเกลี่ยที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างและงาน
กิจกรรมของเทศบาล 

กองช่าง 

 
 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลเวียงสรวย      
 

ล ำดับ โครงกำรพัฒนำ วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำยที่
ด ำเนินกำรจริง 
(ผลผลติของ
โครงกำร) 

งบประมำณที่
ด ำเนินกำรจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รบัจริง หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

57 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่
พื้นที่การเกษตร สายทาง
ภายในหมู่บ้าน บา้น
ห้วยส้าน หมู่ที่ 6 

เพื่อปรับปรุงถนนเข้าสู่
พื้นที่การเกษตร สาย
ทางภายในหมู่บ้าน 

บ้านห้วยส้าน  
หมู่ที่ 6 

12,790.20 โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค ์

สามารถปรบัปรุงถนน
เข้าสู่พื้นที่การเกษตร 
สายทางภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

58 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่
พื้นที่การเกษตร สายทาง
ภายในหมู่บ้าน บา้น
ห้วยส้าน หมู่ที่ 6 (2) 

เพื่อปรับปรุงถนนเข้าสู่
พื้นที่การเกษตร สาย
ทางภายในหมู่บ้าน 

บ้านห้วยส้าน  
หมู่ที่ 6 

8,668.80 โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค ์

สามารถปรบัปรุงถนน
เข้าสู่พื้นที่การเกษตร 
สายทางภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

59 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่
พื้นที่การเกษตร สายห้วย
ต้นผึ้ง สายบ้านเก่าสซอ 
สายแสนตอ ป่าสุสาน บ้าน
หนองผ า หมู่ที่ 9 

เพื่อปรับปรุงถนนเข้าสู่
พื้นที่การเกษตร สาย
ห้วยต้นผึ้ง สายบ้าน
เก่าสซอ สายแสนตอ 
ป่าสสุาน 

บ้านป่าบง  
หมู่ที่ 4 

1,057.60 โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค ์

สามารถปรบัปรุงถนน
เข้าสู่พื้นที่การเกษตร 
สายห้วยต้นผึ้ง สายบ้าน
เก่าสซอ สายแสนตอ 
ป่าสสุาน 

กองช่าง 

60 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่
พื้นที่การเกษตร สายห้วย
ค้อมก้อม บ้านโป่งปูเฟือง 
หมู่ที่ 1 

เพื่อปรับปรุงถนนเข้าสู่
พื้นที่การเกษตร สาย
ห้วยค้อมก้อม 

บ้านโปง่ปูเฟือง  
หมู่ที่ 1 

12,931.20 โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค ์

สามารถปรบัปรุงถนน
เข้าสู่พื้นที่การเกษตร 
สายห้วยค้อมก้อม 

กองช่าง 

 
 
 
 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลเวียงสรวย      
 

ล ำดับ โครงกำรพัฒนำ วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำยที่
ด ำเนินกำรจริง 
(ผลผลติของ
โครงกำร) 

งบประมำณที่
ด ำเนินกำรจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รบัจริง หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

61 โครงการจัดซื้อน้ ามนัเพื่อ
ขนทรายในพืน้ที่ บา้นห้วย
น้ ามา หมู่ที่ 15 

เพื่อขนทรายในพื้นที่ บ้านห้วยน้ ามา  
หมู่ที่ 15 

1751.10 โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค ์

สามารถขนทรายใน
พื้นที ่

กองช่าง 

62 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่
พื้นที่ท าการเกษตร สาย
ทางภายในหมู่บ้าน บา้น
ห้วยน้ ามา หมู่ที่ 15 

เพื่อปรับปรุงถนนเข้าสู่
พื้นที่ท าการเกษตร สาย
ทางภายในหมู่บ้าน 
 

บ้านร่องเฮี้ย  
หมู่ที่ 7 

6,884 โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค ์

สามารถปรบัปรุงถนน
เข้าสู่พื้นที่ท าการเกษตร 
สายทางภายในหมู่บ้าน 
 

กองช่าง 

63 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่
พื้นที่เกษตรภายในหมู่บา้น 
บ้านป่าบง หมู่ที่ 4 

เพื่อปรับปรุงถนนเข้าสู่
พื้นที่เกษตรภายใน
หมู่บ้าน 

บ้านป่าบง  
หมู่ที่ 4 

3,280.80 โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค ์

สามารถปรบัปรุงถนน
เข้าสู่พื้นที่เกษตรภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

64 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่
พื้นที่การเกษตรและ
ปรับปรุงถนนภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองผ า หมู่ที่ 
9 

เพื่อปรับปรุงถนนเข้าสู่
พื้นที่การเกษตรและ
ปรับปรุงถนนภายใน
หมู่บ้าน 

บ้านหนองผ า  
หมู่ที่ 9 

1,616.40 โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค ์

สามารถปรบัปรุงถนน
เข้าสู่พื้นที่การเกษตร
และปรับปรุงถนน
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

65 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่
พื้นที่การเกษตรภายใน
หมู่บ้าน บ้านร่องเฮี้ย หมู่ที่ 
7 

เพื่อปรับปรุงถนนเข้าสู่
พื้นที่การเกษตรภายใน
หมู่บ้าน 

บ้านร่องเฮี้ย  
หมู่ที่ 7 

3,184.80 โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค ์

สามารถปรบัปรุงถนน
เข้าสู่พื้นที่การเกษตร
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

 
 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลเวียงสรวย      
 

ล ำดับ โครงกำรพัฒนำ วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำยที่
ด ำเนินกำรจริง 
(ผลผลติของ
โครงกำร) 

งบประมำณที่
ด ำเนินกำรจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รบัจริง หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

66 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่
พื้นที่การเกษตรสายห้วย
หวาย  บ้านริมทาง หมู่ที่ 
13 

เพื่อปรับปรุงถนนเข้าสู่
พื้นที่การเกษตรสาย
ห้วยหวาย 

บ้านริมทาง  
หมู่ที่ 13 

796.20 โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค ์

สามารถปรบัปรุงถนน
เข้าสู่พื้นที่การเกษตร
สายห้วยหวาย 

กองช่าง 

67 โครงการปรับปรุงพื้นที่
บริเวณสวนป่าสิริกิต ์

เพื่อปรับปรุงพื้นที่
บริเวณสวนป่าสิริกิต ์

บ้านสันปูเลย  
หมู่ที่ 3 

3,220.80 โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค ์

สามารถปรบัปรุงพืน้ที่
บริเวณสวนป่าสิริกิต ์

กองช่าง 

68 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่
พื้นที่การเกษตรภายใน
หมู่บ้าน บ้านริมทาง หมู่ที่ 
13 

เพื่อปรับปรุงถนนเข้าสู่
พื้นที่การเกษตรภายใน
หมู่บ้าน 

บ้านริมทาง  
หมู่ที่ 13 

12,135.60 โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค ์

สามารถปรบัปรุงถนน
เข้าสู่พื้นที่การเกษตร
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

69 โครงการปรับปรุงและปรับ
เกลี่ยที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
และงานกิจกรรมของ
เทศบาล 

เพื่อปรับปรุงและปรับ
เกลี่ยที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างและงาน
กิจกรรมของเทศบาล 

เทศบาลต าบล 
เวียงสรวย 

12,542.40 โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค ์

สามารถปรบัปรุงและ
ปรับเกลี่ยที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างและงาน
กิจกรรมของเทศบาล 

กองช่าง 

70 โครงการขุดลอก บ้านเดน่ภู
เวียง หมู่ที่ 14 

เพื่อขุดลอก บ้านเด่นภู
เวียง หมู่ที่ 14 

บ้านเดน่ภูเวียง  
หมู่ที่ 14 

4,545.6 โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค ์

สามารถขุดลอก บ้าน
เด่นภูเวียง หมู่ที่ 14 

กองช่าง 

 
 
 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลเวียงสรวย      
 

ล ำดับ โครงกำรพัฒนำ วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำยที่
ด ำเนินกำรจริง 
(ผลผลติของ
โครงกำร) 

งบประมำณที่
ด ำเนินกำรจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รบัจริง หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

71 โครงการปรับปรุงสถานที่
ก่อสร้างหอประชุมประจ า
หมู่บ้าน บ้านโปง่ปูเฟือง 
หมู่ที่ 1 

เพื่อปรับปรุงสถานที่
ก่อสร้างหอประชุม
ประจ าหมู่บา้น 

บ้านโปง่ปูเฟือง  
หมู่ที่ 1 

7,974.60 โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค ์

สามารถปรบัปรุงสถานที่
ก่อสร้างหอประชุม
ประจ าหมู่บา้น 

กองช่าง 

72 โครงการปรับปรุงสถานที่
ก่อสร้างหอประชุมประจ า
หมู่บ้าน บ้านโปง่ปูเฟือง 
คร้ังที่ 2 

เพื่อปรับปรุงสถานที่
ก่อสร้างหอประชุม
ประจ าหมู่บา้น 

บ้านโปง่ปูเฟือง  
หมู่ที่ 1 

15,505.2 โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค ์

สามารถปรบัปรุงสถานที่
ก่อสร้างหอประชุม
ประจ าหมู่บา้น 

กองช่าง 

73 โครงการขุดลอกล าห้วย
เฟื้อง บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 
10 

เพื่อขุดลอกล าห้วยเฟื้อง บ้านห้วยม่วง  
หมู่ที่ 10 

13,543.20 โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค ์

สามารถขุดลอกล าห้วย
เฟื้อง 

กองช่าง 

74 โครงการขุดลอกล าสระน้ า
สาธารณะประโยชน์ 
โรงเรียนเก่า ปรับปรุง
สถานทีป่่าสุสาน บ้านห้วย
ม่วง หมู่ที่ 10 

เพื่อขุดลอกล าสระน้ า
สาธารณะประโยชน์ 
โรงเรียนเก่า ปรับปรุง
สถานทีป่่าสุสาน 

บ้านห้วยม่วง  
หมู่ที่ 10 

16,665.20 โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค ์

สามารถขุดลอกล าสระ
น้ าสาธารณะประโยชน์ 
โรงเรียนเก่า ปรับปรุง
สถานทีป่่าสุสาน 

กองช่าง 

75 โครงการขุดลอกล าเหมือง
ชลประทาน บา้นสันเครือ
ฟ้า หมู่ที่ 11 

เพื่อขุดลอกล าเหมือง
ชลประทาน 

บ้านสันเครือฟ้า  
หมู่ที่ 11 

5,581.60 โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค ์

สามารถขุดลอกล า
เหมืองชลประทาน 

กองช่าง 

 
 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลเวียงสรวย      
 

ล ำดับ โครงกำรพัฒนำ วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำยที่
ด ำเนินกำรจริง 
(ผลผลติของ
โครงกำร) 

งบประมำณที่
ด ำเนินกำรจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รบัจริง หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ 
76 โครงการจัดกิจกรรมงาน

วันเด็กแห่งชาต ิ
 

เพื่อให้เด็กได้มีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรม 

เด็กในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบลเวียง

สรวย 

39,924 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค ์
ที่ก าหนดไว ้

 

เด็กมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

กองการศึกษา 

77 โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 

ศพด.ในเขต 
ทต.เวียงสรวย 

208,950 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที ่

ก าหนดไว ้
 

ได้สนบัสนุนคา่ใช้จา่ย
การบริหารสถานศึกษา 

กองการศึกษา 

78 โครงการค่าอาหารเสริม
(นม) ส าหรับเด็กนักเรียน 

เพื่อสนับสนุนค่าอาหาร
เสริม(นม) ส าหรับเด็ก
นักเรียน 

โรงเรียนในเขต 
ทต.เวียงสรวย 

424,551.88 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที ่

ก าหนดไว ้
 

ได้สนบัสนุนคา่อาหาร
เสริม(นม) ส าหรับเด็ก
นักเรียน 

กองการศึกษา 

79 โครงการค่าอาหารเสริม
(นม) ส าหรับศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก 

เพื่อสนับสนุนค่าอาหาร
เสริม(นม) ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศพด.ในเขต 
ทต.เวียงสรวย 

97,933.86 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที ่

ก าหนดไว ้
 

ได้สนบัสนุนคา่อาหาร
เสริม(นม) ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

กองการศึกษา 

80 อุดหนุนโครงการค่าอาหาร
กลางวัน ส าหรับเรียนเรียน 

เพื่อสนับสนุนค่าอาหาร
กลางวัน ส าหรับเรียน
เรียน 

โรงเรียนในเขต 
ทต.เวียงสรวย 

830,820 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที ่

ก าหนดไว ้
 

ได้สนบัสนุนคา่อาหาร
เสริม(นม) ส าหรับเด็ก
นักเรียน 

กองการศึกษา 

 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลเวียงสรวย      
 

ล ำดับ โครงกำรพัฒนำ วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำยที่
ด ำเนินกำรจริง 
(ผลผลติของ
โครงกำร) 

งบประมำณที่
ด ำเนินกำรจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รบัจริง หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

81 โครงการค่าอาหารกลางวัน 
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 

เพื่อสนับสนุนค่าอาหาร
กลางวัน ส าหรับศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศพด.ในเขต 
ทต.เวียงสรวย 

97,933.86 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที ่

ก าหนดไว ้
 

ได้สนบัสนุนคา่อาหาร
กลางวัน ส าหรับศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

กอง
การศึกษาท 

82 อุดหนุนโรงเรียน ตาม
โครงการแข่งกีฬา-กีฑา 
กลุ่มโรงเรียนต าบลแม่
สรวย 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จัก
เล่นกีฬา และใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ 

โรงเรียนในเขต 
ทต.เวียงสรวย 

80,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่

ก าหนดไว ้

นักเรียนในพ้ืนท่ีไดร้ับการ
ส่งเสริม ด้านการกีฬา 
และใช้เวลาว่างให้เกดิ
ประโยชน ์

กองการศึกษา 

83 อุดหนุนโรงเรียนแม่สรวย
วิทยาคม ตามโครงการงาน
ยุทธศาสตร์พลังแผน่ดิน
ต่อต้านสารเสพติด 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน มี
ส่วนร่วมเป็นพลังในการ
ต่อต้านยาเสพตดิ 

โรงเรียนแม่สรวย
วิทยาคม 

15,000 
 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที ่

ก าหนดไว ้
 

นักเรียนในพ้ืนท่ีไดร้ับการ
ส่งเสริมให้ มีส่วนร่วมเป็น
พลังในการต่อต้านยาเสพ
ติด 

กองการศึกษา 

84 อุดหนุนโรงเรียนแมส่รวย
วิทยาคม ตามโครงการ
ส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม 
นาฏศิลปไ์ทย 

เพื่อท านุบ ารุงส่งเสริมและ
เผยแพรศ่ิลปวัฒนธรรม
ไทย 

โรงเรียนแม่สรวย
วิทยาคม 

25,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที ่

ก าหนดไว ้
 

นักเรียนในพ้ืนท่ีไดร้ับการ
ส่งเสริมและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

กองการศึกษา 

85 อุดหนุนส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงราย โครงการ
ดอยตุง 

ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมด้านศาสนาของ
พุทธศาสนิกชนชาว
เชียงราย ฯลฯ 

ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงราย 

10,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที ่

ก าหนดไว ้
 

อนุรักษ์ สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมอันดี สืบไป 

 

กองการศึกษา 

 
 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลเวียงสรวย      
 

ล ำดับ โครงกำรพัฒนำ วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำยที่
ด ำเนินกำรจริง 
(ผลผลติของ
โครงกำร) 

งบประมำณที่
ด ำเนินกำรจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รบัจริง หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

86 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการสบื
สานประเพณียี่เป็ง หมู่ที่ 1 

เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมอันดี 
สืบไป 

ประชาชนทั่วไป 5,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที ่

ก าหนดไว ้
 

ได้สืบสานประเพณี
ท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

87 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการสบื
สานประเพณียี่เป็ง หมู่ที่ 2 

เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมอันดี 
สืบไป 

ประชาชนทั่วไป 5,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที ่

ก าหนดไว ้
 

ได้สืบสานประเพณี
ท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

88 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการสบื
สานประเพณียี่เป็ง หมู่ที่ 3 

เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมอันดี 
สืบไป 

ประชาชนทั่วไป 5,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที ่

ก าหนดไว ้
 

ได้สืบสานประเพณี
ท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

89 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการสบื
สานประเพณียี่เป็ง หมู่ที่ 4 

เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมอันดี 
สืบไป 

ประชาชนทั่วไป 5,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที ่

ก าหนดไว ้
 

ได้สืบสานประเพณี
ท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

90 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการสบื
สานประเพณียี่เป็ง หมู่ที่ 6 

เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมอันดี 
สืบไป 

ประชาชนทั่วไป 5,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที ่

ก าหนดไว ้
 

ได้สืบสานประเพณี
ท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

 
 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลเวียงสรวย      
 

ล ำดับ โครงกำรพัฒนำ วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำยที่
ด ำเนินกำรจริง 
(ผลผลติของ
โครงกำร) 

งบประมำณที่
ด ำเนินกำรจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รบัจริง หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

91 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการสบื
สานประเพณียี่เป็ง หมู่ที่ 7 

เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมอันดี 
สืบไป 

ประชาชนทั่วไป 5,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที ่

ก าหนดไว ้
 

ได้สืบสานประเพณี
ท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

92 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการสบื
สานประเพณียี่เป็ง หมู่ที่ 8 

เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมอันดี 
สืบไป 

ประชาชนทั่วไป 5,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที ่

ก าหนดไว ้
 

ได้สืบสานประเพณี
ท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

93 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการสบื
สานประเพณียี่เป็ง หมู่ที่ 
10 

เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมอันดี 
สืบไป 

ประชาชนทั่วไป 5,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที ่

ก าหนดไว ้
 

ได้สืบสานประเพณี
ท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

94 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการสบื
สานประเพณียี่เป็ง หมู่ที่ 
11 

เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมอันดี 
สืบไป 

ประชาชนทั่วไป 5,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที ่

ก าหนดไว ้
 

ได้สืบสานประเพณี
ท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

95 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการสบื
สานประเพณียี่เป็ง หมู่ที่ 
13 

เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมอันดี 
สืบไป 

ประชาชนทั่วไป 5,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที ่

ก าหนดไว ้
 

ได้สืบสานประเพณี
ท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

 
 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลเวียงสรวย      
 

ล ำดับ โครงกำรพัฒนำ วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำยที่
ด ำเนินกำรจริง 
(ผลผลติของ
โครงกำร) 

งบประมำณที่
ด ำเนินกำรจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รบัจริง หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

96 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการสบื
สานประเพณียี่เป็ง หมู่ที่ 
14 

เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมอันดี 
สืบไป 

ประชาชนทั่วไป 5,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที ่

ก าหนดไว ้
 

ได้สืบสานประเพณี
ท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

97 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการสบื
สานประเพณียี่เป็ง หมู่ที่ 
15 

เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมอันดี 
สืบไป 

ประชาชนทั่วไป 5,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที ่

ก าหนดไว ้
 

ได้สืบสานประเพณี
ท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

98 อุดหนุนให้แก่
คณะกรรมการหมู่บ้านตาม
โครงการปีใหม่ไขแดง (ชาติ
พันธุ์อาข่า) บ้านห้วยน้ ามา 
หมู่ที่ 15 

เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมอันดี 
สืบไป 

ประชาชน 
บ้านห้วยน้ ามา  

หมู่ที่ 15 

20,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที ่

ก าหนดไว ้
 

ได้สืบสานประเพณี
ท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

99 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการสบื
สานประเพณีวัฒนธรรมชน
เผ่าอาข่าบา้นโป่งป่าแขม 

เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมอันดี 
สืบไป 

ประชาชน 
บ้านโปง่ปา่แขม 

หมู่ที่ 16 

15,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที ่

ก าหนดไว ้
 

ได้สืบสานประเพณี
ท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

100 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการสบื
สานประเพณีวัฒนธรรมชน
เผ่าอาข่าบา้นห้วยน้ ามา 

เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมอันดี 
สืบไป 

ประชาชน 
บ้านห้วยน้ ามา  

หมู่ที่ 15 

15,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที ่

ก าหนดไว ้
 

ได้สืบสานประเพณี
ท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลเวียงสรวย      
 

 
ล ำดับ โครงกำรพัฒนำ วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำยที่

ด ำเนินกำรจริง 
(ผลผลติของ
โครงกำร) 

งบประมำณที่
ด ำเนินกำรจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รบัจริง หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

101 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการสบื
สานประเพณีวัฒนธรรมชน
เผ่าลาหู่บา้นหนองผ า 

เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมอันดี 
สืบไป 

ประชาชน 
บ้านหนองผ า 

หมู่ที่ 9 

20,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที ่

ก าหนดไว ้
 

ได้สืบสานประเพณี
ท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

102 อุดหนุนวัดปา่บงตาม
โครงการประเพณีสรงน้ า
พระธาตุวัดป่าบงเทพ
นิมิตร 

เพื่อรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของชาวพทุธ
และท านุบ ารุงศาสนาใน
กิจกรรมประเพณีสรงน้ า
พระวัดแม่สรวยหลวงให้
อยู่คู่กับท้องถิ่น 

ประชาชน 
บ้านป่าบง 
หมู่ที่ 4 

15,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่

ก าหนดไว ้

ประชาชนมีจิตส านึกใน
การอนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีสรงน้ าพระวัด
แม่สรวยหลวง 

กองการศึกษา 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต 
103 โครงการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน 

เพื่อแก้ไขการเกิดปัญหา
ไฟปา่และหมอกควัน 

พื้นที่ในเขต ทต.
เวียงสรวย    

24,250 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค ์
ที่ก าหนดไว ้

 

สามารถแก้ไขการเกิด
ปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน 
 
 

ส านักปลัด 
 

 
 
 
 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลเวียงสรวย      
 

ล ำดับ โครงกำรพัฒนำ วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำยที่
ด ำเนินกำรจริง 
(ผลผลติของ
โครงกำร) 

งบประมำณที่
ด ำเนินกำรจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รบัจริง หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

104 โครงการซ้อมแผนป้องกัน
และระงับอัคคีภัยใน
สถานศึกษา 

เพื่อให้ความรู้ในการ
ป้องกันและระงับอัคคภีัย
ในสถานศึกษา 

พื้นที่ในเขต ทต.
เวียงสรวย    

17,986 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที ่

ก าหนดไว ้

เด็กนักเรยีน ครู  
มีความรู้ในการปฏิบัตติน
เมื่อเกิดเหตไุด ้

ส านักปลัด 
 

105 โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน 

เพื่อให้บริการด้านความ
ปลอดภัยให้กับประชาชน 

พื้นที่ในเขต ทต.
เวียงสรวย    

24,150 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที ่

ก าหนดไว ้

ประชาชนไดร้ับบริการมี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 
 

106 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟ
ป่าและหมอกควัน 

เพื่อแก้ไขการเกิดปัญหา
ไฟปา่และหมอกควัน 

พื้นที่ในเขต ทต.
เวียงสรวย    

143,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค ์
ที่ก าหนดไว ้

 

สามารถแก้ไขการเกิด
ปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน 
 
 

ส านักปลัด 
 

107 อุดหนุนส านักงานป้องกัน
และเบาเทาสาธารณภัย 
โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพบิัติ
ประจ าอปท. 

เพื่อแก้ไขการเกิดปัญหา
ภัยพิบัต ิ

พื้นที่ในเขต ทต.
เวียงสรวย    

50,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค ์
ที่ก าหนดไว ้

 

สามารถแก้ไขการเกิด
ปัญหาภัยพิบัต ิ
 

ส านักปลัด 
 

108 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาล 

เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาล 

พื้นที่ในเขต ทต.
เวียงสรวย    

190,143.5 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค ์
ที่ก าหนดไว ้

 

ประชาชนไดร้ับการ
ช่วยเหลือจากเทศบาล 
 

ส านักปลัด 
 

 
 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลเวียงสรวย      
 

ล ำดับ โครงกำรพัฒนำ วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำยที่
ด ำเนินกำรจริง 
(ผลผลติของ
โครงกำร) 

งบประมำณที่
ด ำเนินกำรจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รบัจริง หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

109 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 
ว่าด้วยฌาปนกิจสงเคราะห์ 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายว่าด้วยฌาปนกจิ
สงเคราะห ์

พื้นที่เขต 
ทต.เวียงสรวย 

15,275 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค ์
ที่ก าหนดไว ้

 

สามารถให้ความรูเ้กี่ยวกับ
กฎหมายว่าด้วยฌาปนกจิ
สงเคราะห ์

ส านักปลัด 

110 โครงการส่งเสริมอาชีพและ
พัฒนาสวนสมุนไพร
พื้นบา้น 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่
ผู้สูงอายุและพัฒนาสวน
สมุนไพรให้อยู่คู่ท้องถิ่น
สืบไป 

พื้นที่เขต 
ทต.เวียงสรวย 

13,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค ์

ได้ส่งเสรมิอาชีพให้แก่
ผู้สูงอายุและพัฒนาสวน
สมุนไพรให้อยู่คู่ท้องถิ่น
สืบไป 

ส านักปลัด 

111 โครงการถวายสักการะ
สมเด็จพระนเรศวร
มหาราชและจัดแสดง
สินค้าชุมชน 

เพื่อถวายสักการะสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราชและ
จัดแสดงสินค้าชุมชน 

พื้นที่เขต 
ทต.เวียงสรวย 

170,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค ์

ถวายสักการะสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชและจดั
แสดงสินค้าชุมชน 

ส านักปลัด 

112 อุดหนุนอ าเภอ ศพส.แม่
สรวย ตามโครงการบริหาร
จัดการป้องกันและแก้ไขยา
เสพติด 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

พื้นที่เขต 
ทต.เวียงสรวย 

10,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค ์

ลดการแพร่ระบาดของยา
เสพติด 

ส านักปลัด 

113 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้าฯ 

เพื่อป้องกันและระงับ
โรคตดิต่อต่างๆ ควบคุม
ป้องกันแพร่ระบาดโรคพิษ
สุนัขบ้าและลดจ านวน
ประชากรสุนัขและแมวใน
พื้นที ่

พื้นที่เขต 
ทต.เวียงสรวย 

137,960 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค ์

ควบคุม ป้องกันและลด
การระบาดของโรคพิษ
สุนัขบ้าและลดจ านวน
ประชากรสุนัขและแมวใน
พื้นที ่
 

ส านักปลัด 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลเวียงสรวย      
 

ล ำดับ โครงกำรพัฒนำ วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำยที่
ด ำเนินกำรจริง 
(ผลผลติของ
โครงกำร) 

งบประมำณที่
ด ำเนินกำรจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รบัจริง หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
114 โครงการฝายชะลอน้ า ส่งเสริมสนบัสนุนการ

อนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

พื้นที่ปลูกป่าทดแทน
ในเขต ทต.เวียง

สรวย 

11,680 ด าเนินโครงการอย่าง
น้อยปีละ 1 
โครงการ 

ช่วยเพิ่มพื้นที่อุดม
สมบูรณ์ทางธรรมชาต ิ
 
 

ส านักปลัด 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริกำร 
115 โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ของผูบ้ริหาร 
สมาชิก พนง.ทต.เวียง
สรวย 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล และพนักงาน
จ้าง 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล 

พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจา้ง 

24,699 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค ์
ที่ก าหนดไว ้

 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล และพนักงาน
จ้าง ไดต้ระหนักถึง
หน้าที่ที่รับผิดชอบ 

ส านักปลัด 

116 อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอแม่สรวยตาม
โครงการจัดงานรัฐพิธี 
ประจ าปี 2563 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนรัฐ
พิธี ราชพิธี วันส าคัญของ
ชาติ  
 

พื้นที่เขต 
ทต.เวียงสรวย 

22,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค ์
ที่ก าหนดไว ้

 

จรรโลงไว้ซึ่งระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข 

ส านักปลัด 
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ล ำดับ โครงกำรพัฒนำ วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำยที่
ด ำเนินกำรจริง 
(ผลผลติของ
โครงกำร) 

งบประมำณที่
ด ำเนินกำรจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รบัจริง หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

117 อุดหนุนเทศบาลต าบล
เจดีย์หลวงตามโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนจาก 
อปท.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ 
อปท. 

เพื่ออุดหนุนเทศบาล
ต าบลแมส่รวย โครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนจาก
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ 
อปท. ระดับอ าเภอ 
ประจ าปีงบประมาณ 
2562 

ประชาชนในอ าเภอ
แม่สรวย 

35,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค ์
ที่ก าหนดไว ้

 

เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ 
อปท. ระดับอ าเภอ 
ประจ าปีงบประมาณ 
2562 

ส านักปลัด 

118 อุดหนุนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่พริกแม่พริก
ตามโครงการปรบัปรุงภูมิ
ทัศน์ศาลสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ศาลสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช 

ประชาชน 
ในเขตเทศบาลต าบล

เวียงสรวย 

15,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่

ก าหนดไว ้

สามารถปรบัปรุงภูมิ
ทัศน์ศาลสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช 

ส านักปลัด 
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ล ำดับ โครงกำรพัฒนำ วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำยที่
ด ำเนินกำรจริง 
(ผลผลติของ
โครงกำร) 

งบประมำณที่
ด ำเนินกำรจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รบัจริง หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

119 อุดหนุนให้แก่ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอแม่สรวย
ตามโครงการจัดงานศาล
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

เพื่อร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณในองค์
สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช 

ด าเนินการจัดงาน
ศาลสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช 
โดยจัดให้มีกิจกรรม
ต่างๆและจัดพิธี
บวงสรวงพระบรม
รูปสมเด็จพระ
นเรศวรฯ 

50,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่

ก าหนดไว ้

สร้างความภูมิใจใน
ความเป็นไทย และ
ร าลึกพระมหา
กรุณาธิคุณของสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช 

ส านักปลัด 

120 อุดหนุนให้แก่ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอแม่สรวย
ตามโครงการสนับสนนุการ
จัดงานถวายสักการะพ่อขุน
เม็งรายมหาราช 

เพื่อเป็นการส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณต่อ
องค์พ่อขุนเม็งราย
มหาราช 

ร่วมจัดกิจกรรมกับ
จังหวัดเชียงรายใน
การด าเนินงานพ่อ
ขุนเม็งรายมหาราช  

30,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่

ก าหนดไว ้

ประชาชนชาวอ าเภอแม่
สรวยทุกหมู่เหล่ามีส่วน
ร่วมกิจกรรมในการ
ถวายสักการะและไหว้
สาพญาเม็งรายในงาน
พ่อขุนเม็งรายมหาราช 

ส านักปลัด 

รวม 16,869,664 
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4. กำรวิเครำะห์เชิงคณุภำพ 
 ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ (แบบที่ 3/1) 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากภาคประชาชน ตัวแทนจากภาครัฐ ตัวแทนจาก
ภาคเอกชน ตลอดจนตัวแทนจากสถาบันการศึกษา และองค์กรภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในเขตเทศบาลต าบลเวียง
สรวย ทั้ง 15 หมู่บ้าน มีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 380 ราย ผ่านทางเอกสาร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถามได้ ดังนี้ 
ตาราง 1  แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ลักษณะท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ 

 ชาย 
 หญิง 

 
175 
185 

 
46.00 
54.00 

อำย ุ
 ต่ ากว่า 20 ปี 
 20 – 40 ปี 
 41 – 60 ปี 
 มากกว่า 61 ปี 

 
5 

112 
125 
58 

 
1.32 

29.47 
32.89 
15.26 

กำรศึกษำ 
 ประถมศึกษา 
 มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
 ปริญญาตรี 
 สูงกว่าปริญญาตรี 
 อ่ืน ๆ 

 
95 

110 
85 
60 
5 

25 

 
25.00 
29.95 
22.37 
15.79 
1.31 
6.58 

การศึกษา 
 ราชการ 
 เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 
 ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
 รับจ้าง 
 นักเรียนนักศึกษา 
 เกษตรกร 
 อ่ืน ๆ 

 
23 
42 
85 

112 
10 
88 
20 

 
8.12 

11.05 
22.37 
29.47 
2.63 

23.16 
5.26 

 จากตารางที่ 1 สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 54.00 มีอายุ
ระหว่าง 41 – 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.89 มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 
29.95 และประกอบอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 29.47 
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 ส่วนที่ 2 ยุทธศำสตร์และโครงกำรพัฒนำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ตารางที่ 2 ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 
 ส่วนที่ ๓ ผลกำรด ำเนินงำน 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานในภาพรวม และต่อผลการด าเนินงาน
ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลเวียงสรวย สามารถวิเคราะห์ผลความพึงพอใจได้ ดังนี้ 
ตารางที่ ๓ ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเวียงสรวย ในภาพรวม (แบบ 3/2) 

ควำมพึงพอใจ ค่ำคะแนนเฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม 5) 

ระดับควำม 
พึงพอใจ 

1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 4.22 มากที่สุด 
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 4.01 มาก 
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 4.05 มาก 
4.การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 3.95 มาก 
5.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 3.98 มาก 
6.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น 

4.08 มาก 

7.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 4.05 มาก 
ค่ำเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจในภำพรวม 4.05 มำก 

 จากตารางที่ 3 สรุปได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเวียง
สรวยในภาพรวม คะแนนเฉลี่ยที่ 4.05 ซึ่งอยู่ในระดับความพ่ึงพอใจมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในประเด็นที่ 1 
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม คะแนนเฉลี่ยที่ 4.22 และมีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุดใน
ประเด็นที ่4 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม คะแนนเฉลี่ยที่ 3.95 
 
 
 

ยุทธศำสตร์ชำติ  
 

โครงกำรเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 

ตำมแผน ด ำเนินกำรจริง 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 88 75 
ยุทธศำสตร์ที ่2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

9 0 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 27 27 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 84 11 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

3 1 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 23 6 
รวม 234 120 
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ตารางที่ 4 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเวียงสรวย ในแต่ละยุทธศาสตร์ (แบบ 3/3) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ควำมพึงพอใจ ค่ำคะแนนเฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม 5) 

ระดับควำม 
พึงพอใจ 

1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 4.15 มาก 
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 3.98 มาก 
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 4.01 มาก 
4.การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 3.95 มาก 
5.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 3.68 มาก 
6.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น 

3.95 มาก 

7.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 4.20 มาก 
ค่ำเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจในภำพรวม 3.98 มำก 

 จากตารางที่ 4 สรุปได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเวียง
สรวยในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน คะแนนเฉลี่ยที่ 3.98 ซึ่งอยู่ในระดับความพ่ึงพอใจมาก 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในประเด็นที่ 7 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม คะแนน
เฉลี่ยที่ 4.20 และมีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุดในประเด็นที่ 5 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด คะแนน
เฉลี่ยที่ 3.68 
 
ตารางที่ 5 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเวียงสรวย ในแต่ละยุทธศาสตร์ (แบบ 3/3) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

ควำมพึงพอใจ ค่ำคะแนนเฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม 5) 

ระดับควำม 
พึงพอใจ 

1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 4.15 มาก 
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 3.95 มาก 
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 3.80 มาก 
4.การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 3.74 มาก 
5.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 3.78 มาก 
6.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น 

4.02 มาก 

7.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 4.04 มาก 
ค่ำเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจในภำพรวม 3.92 มำก 

 จากตารางที่ 5 สรุปได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเวียง
สรวยในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว คะแนนเฉลี่ยที่ 3.92 ซึ่งอยู่ในระดับความพ่ึง
พอใจมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในประเด็นที่ 1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
คะแนนเฉลี่ยที่ 4.15 และมีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุดในประเด็นที่ 4 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม คะแนนเฉลี่ยที่ 3.74 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลเวียงสรวย      
 

ตารางที ่6 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเวียงสรวย ในแต่ละยุทธศาสตร์ (แบบ 3/3) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

ควำมพึงพอใจ ค่ำคะแนนเฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม 5) 

ระดับควำม 
พึงพอใจ 

1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 4.18 มาก 
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 4.00 มาก 
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 3.95 มาก 
4.การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 3.88 มาก 
5.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 3.90 มาก 
6.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น 

4.03 มาก 

7.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 4.19 มาก 
ค่ำเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจในภำพรวม 4.01 มำก 

 จากตารางที่ 6 สรุปได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเวียง
สรวยในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา คะแนนเฉลี่ยที่ 4.01 ซึ่งอยู่ในระดับความพ่ึงพอใจมาก โดยมี
คะแนนเฉลี่ยสูงสุดในประเด็นที่ 7 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม คะแนนเฉลี่ยที่ 
4.19 และมีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุดในประเด็นที่ 4 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม คะแนนเฉลี่ยที ่3.88 
 
ตารางที่ 7 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเวียงสรวย ในแต่ละยุทธศาสตร์ (แบบ 3/3) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

ควำมพึงพอใจ ค่ำคะแนนเฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม 5) 

ระดับควำม 
พึงพอใจ 

1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 4.25 มาก 
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 3.98 มาก 
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 3.95 มาก 
4.การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 3.84 มาก 
5.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 3.83 มาก 
6.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น 

4.13 มาก 

7.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 4.23 มาก 
ค่ำเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจในภำพรวม 4.03 มำก 

 จากตารางที่ 7 สรุปได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเวียง
สรวยในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต คะแนนเฉลี่ยที่ 4.03 ซึ่งอยู่ในระดับความพ่ึงพอใจมาก โดยมี
คะแนนเฉลี่ยสูงสุดในประเด็นที่ 1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม คะแนนเฉลี่ยที่ 
4.25 และมีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุดในประเด็นที่ 4 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม คะแนนเฉลี่ยที่ 3.84 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลเวียงสรวย      
 

ตารางที่ 8 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเวียงสรวย ในแต่ละยุทธศาสตร์ (แบบ 3/3) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ควำมพึงพอใจ ค่ำคะแนนเฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม 5) 

ระดับควำม 
พึงพอใจ 

1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 4.01 มาก 
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 3.95 มาก 
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 3.94 มาก 
4.การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 3.82 มาก 
5.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 3.84 มาก 
6.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น 

3.98 มาก 

7.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 4.02 มาก 
ค่ำเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจในภำพรวม 3.94 มำก 

 จากตารางที่ 7 สรุปได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเวียง
สรวยในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คะแนนเฉลี่ยที่ 3.94 ซึ่งอยู่ในระดับ
ความพ่ึงพอใจมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในประเด็นที่ 7 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม คะแนนเฉลี่ยที่ 4.02 และมีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุดในประเด็นที่ 4 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม คะแนนเฉลี่ยที่ 3.82 
 
ตารางที่ 4 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเวียงสรวย ในแต่ละยุทธศาสตร์ (แบบ 3/3) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

ควำมพึงพอใจ ค่ำคะแนนเฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม 5) 

ระดับควำม 
พึงพอใจ 

1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 4.11 มาก 
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 4.03 มาก 
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 4.01 มาก 
4.การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 3.85 มาก 
5.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 3.86 มาก 
6.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น 

4.05 มาก 

7.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 4.15 มาก 
ค่ำเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจในภำพรวม 4.01 มำก 

 จากตารางที่ 7 สรุปได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเวียง
สรวยในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร คะแนนเฉลี่ยที่ 4.01 ซึ่งอยู่ในระดับความพ่ึงพอใจมาก 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในประเด็นที่ 7 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม คะแนน
เฉลี่ยที่ 4.15 และมีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุดในประเด็นที่ 4 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม คะแนนเฉลี่ยที่ 3.85 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลเวียงสรวย      
 

5. สรุปผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผล 
 ผลการด าเนินงานตามแผนในภาพรวมซึ่งได้จากการวิเคราะห์ตามเอกสารหลักฐาน พบว่าจากโครงการ
ทั้งหมด 234 โครงการ มีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 120 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 51.28 ที่ยัง
ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 114 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 48.72 และเมื่อแยกตามรายยุทธศาสตร์ มีผล
ด าเนินงานดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีโครงการทั้งหมด 88 โครงการ มีโครงการที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 75 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 85.23 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว มีโครงการทั้งหมด 9 โครงการ มี
โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา มีโครงการทั้งหมด 27 โครงการ มีโครงการที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 27 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต มีโครงการทั้งหมด 84 โครงการ มีโครงการที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.10 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีโครงการทั้งหมด 3 
โครงการ มีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร มีโครงการทั้งหมด 23 โครงการ มีโครงการ
ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 26.09 
  เมื่อเปรียบเทียบความมากน้อยของจ านวนโครงการที่ด าเนินการในแต่ละยุทธศาสตร์ พบว่ายุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีจ านวนโครงการที่ด าเนินการมากที่สุด 88 โครงการ ส่วนยุทธศาสตร์ที่ไม่มี
การด าเนินการเลยคือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลเวียงสรวย      
 

ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
------------------------------------- 

1. สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในภำพรวม 
 ควำมส ำเร็จกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน มีโครงการทั้งหมด 88 โครงการ มีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
จ านวน 75 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 85.23 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว มีโครงการทั้งหมด 9 โครงการ มี
โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ มีโครงการทั้งหมด 27 โครงการ มีโครงการที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จ จ านวน 27 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต มีโครงการทั้งหมด 84 โครงการ มีโครงการที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.10 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  มีโครงการทั้งหมด 3 
โครงการ มีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร มีโครงการทั้งหมด 23 โครงการ มีโครงการที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 26.09 

โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะปี พ.ศ.2563 
จ านวน  234  โครงการ จ านวน 120 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 51.28  ของจ านวนโครงการที่ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะปี พ.ศ.2563 
 
2. ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต  
 ปัญหำและอุปสรรค 

๑) การก าหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่ค านึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้
เท่าที่ควร ท าให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานมาก แต่น าโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อย ส่งผล
ให้ร้อยละของความส าเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ า 

๒) มีความจ ากัดด้านงบประมาณเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ 

 ข้อเสนอแนะ  
1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องเรียงล าดับความส าคัญของโครงการ  และงบประมาณรวมถึง

สถานะการคลัง  ในการก าหนดโครงการจะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นนั้น ๆ เพ่ือให้มีการด าเนินโครงการได้ตาม
แผนร้อยละเพ่ิมข้ึน  มีจ านวนโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการน้อยลง  

2)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

3)  เทศบาลต าบลเวียงสรวยควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้าน
ที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
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ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ในวันนี้ข้าพเจ้าคิดว่างานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลต าบลเวียงสรวยนั้น กระท ามาอยู่ใน
ทิศทางท่ีดีต่อความต้องการของราษฎรในเขตเทศบาลต าบลเวียงสรวยเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วและขอให้ระวังเรื่อง
การใช้งบประมาณไว้ให้มาก เพราะบางครั้งงบประมาณอาจจะมาล่าช้าท าให้การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ต่าง ๆ ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย และขอให้สงวนงบประมาณไว้ส าหรับเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ ผู้พิการด้วย  
นายสมบูรณ์ ราชสมบัติ ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

   
  




