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บทน า 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต้องจัดท ารายงานผลจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารเสนอผลการติดตามและประเมินผลดั งกล่าว 
และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
นั้น 
 

 เทศบาลต าบลยุหว่า จึงได้จัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปี พ.ศ.  
2564 โดยได้ผ่านการด าเนินการติดตามและประเมินผล จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลยุหว่า  ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นใช้รายงานต่อสภาเทศบาลต าบลยุหว่า 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลยุหว่า   และประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนในพ้ืนที่ทราบโดยทั่วกัน 
ต่อไป 
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1 
ส่วนที่ 1  บทน า 

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และให้รายงานผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ซึ่งการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนานั้นเป็นกิจกรรมที่ส าคัญในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนา เพ่ือให้องค์กรทราบ
ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ความส าเร็จ ในการปฏิบัติตามแผนพัฒนาที่ชัดเจน เป็นระบบและสามารถ
น าผลสรุปจากการติดตามประเมินผลไปพิจารณาปรับปรุงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
ความหมายและความส าคัญของการติดตามแผนพัฒนา 

 การติดตาม  เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการ
อยู่ ท าให้ทราบได้ว่าได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ถึงระยะใด ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และ
ประสิทธิภาพของวิธีด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการ
ด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายของโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนด กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับ
ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน เสียเวลาใน
การตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน หรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่ มเป้าหมายที่
ได้รับประโยชน์จากโครงการ  โครงการที่มีระบบติดตามที่ดี จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน
ด าเนินงานด้านต่างๆ เช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย ของโครงการต่างๆ การระบุ
ปัญหาที่เกิดขึ้นของโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการ
ของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆในโครงการ และการเสนอ
วิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน การติดตามนั้นถือเป็นการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ  

ความหมายและความส าคัญของการประเมินผลแผนพัฒนา 
 การประเมินผล  เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อด าเนินงานโครงการแล้วเสร็จ

เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ผลที่ได้จากการประเมินผล จะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยาย
ขอบเขต หรือการยุติการด าเนินงาน ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึง
เป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่
ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ การ
ประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร(งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้
จากการประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ ที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป  

นอกจากนี้การประเมินผล ยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์
โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเท่ียงตรง เชื่อถือได้ 
 2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
ว่าโครงการ/กิจกรรมใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ หรือศึกษาระหว่าง
ด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตาม 
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และประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจาก
เรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  2.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลต าบลยุหว่า ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
  2.2 เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพ
ผลการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  2.3 เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของเทศบาลต าบลยุหว่า 
  2.4 เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลยุหว่า 
  2.5 เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนและสอดคล้องกับงบประมาณของเทศบาลต าบลยุหว่า 
  2.6 เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการของส านัก/กองต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และให้รายงานผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และ
ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ซึ่งตาม
ระเบียบฯ มีข้ันตอนดังนี้ 
  3.1  การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน  
  5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
  หน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นถิ่น 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่น 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 
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  3.2  การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  1) จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบล   
ยุหว่า เพ่ือก าหนดแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผล 
  2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  3) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพ่ือสรุปผลการการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
  4) เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น 
  3.3 การประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
    1) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
    2) ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนทราบ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

 4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools 
for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยุหว่า ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือ ใช้ใน
การติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ  มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือ
โด ย ก ารส ร้ า ง เค รื่ อ งก า รติ ด ต าม แ ล ะป ระ เมิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น ได้ แ ก่  แ บ บ ส อบ ถ าม 
(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น โดยอาศัย
สภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลต าบลยุหว่า  รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์
มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงน าเครื่องมือการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม   ด าเนินการส ารวจและ
เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลยุหว่า ก าหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1  ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบล   
ยุหว่า  อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลปีละหนึ่งครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
นายกเทศมนตรีต าบลยุหว่า ภายในเดือนธันวาคม เพ่ือให้นายกนายกเทศมนตรีต าบลยุหว่า เสนอสภาเทศบาล
ต าบลยุหว่าภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2  ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลยุหว่า 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในเทศบาลต าบลยุหว่า 
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  1.4  ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัด
จากรายการในแผนการด าเนินงานที่เป็นโครงการในรอบไตรมาส   
  1.5  ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลยุหว่า ซึ่งสามารถวัด
ได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6  ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และ
ผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิง
คุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลยุหว่า ก าหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2  วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบาย
หรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) 
สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลต าบลยุหว่า  เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม 
ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลยุหว่า ก าหนด
เครื่องมือทีใ่ช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1  การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและ
วัดผล เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทาง
การวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
เช่น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จะใช้การวัดความกว้า ความยาวและความหนา เป็นต้น 
  3.2  การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์
เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด 
โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ 
(formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews)  
ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูด
สนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3  การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลยุหว่า  ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลยุหว่า มีการ 
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บันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชี วิตร่วมกับ
ประชาชาชนในหมู่บ้าน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) 
หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และ
ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลต าบลยุหว่า 
  3.4  การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลยุหว่า   คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยุหว่า จะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5  เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจน
เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลยุหว่า  
 

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ และน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต   ประโยชน์ต่าง ๆ ของการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาแยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
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 าให้ได้รับ
ความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดเทศบาล  ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ ของ
เทศบาลต าบลยุหว่าสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน มีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้อง
กับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุง
แก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลต าบลยุหว่า  แต่ละ
ส านัก/กอง  มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายของเทศบาล
ต าบล   ยุหว่า  เกิดความส าเร็จตามเป้าหมาย  มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการจากเทศบาลต าบลยุหว่า  
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ส่วนที่ 2   การติดตามและประเมินผล 

 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลยุหว่า 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แนวทางการพัฒนา 

1.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ทางระบายน้ า และถนนทุกสายในหมู่บ้านให้
อยู่ในสภาพดีมีมาตรฐานปลอดภัยและเชื่อมโยงถึงกัน 

1.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของ
ประชาชน 

1.3 ปรับปรุงพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะด้วยระบบโซล่าเซลล์ ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ไฟส่องสว่าง (ไฟกิ่ง) ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 

1.4  ขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) สัญญาณไฟจราจร  ไฟฟ้าเพ่ือการ เกษตร 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานเชื่อมโยงให้เกิดภาคเีครือข่ายการท่องเที่ยวร่วมกับ

องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน  
2.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชน   
2.๓ ส่งเสริมสนับสนุนข่าวสารด้านสารสนเทศ 
2.4 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตของประชาชนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.5 ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรและการสร้างผลผลิตทางการเกษตร

ให้ได้คุณภาพครบวงจร 
2.6 ส่งเสริมสนับสนุนท าเกษตรอินทรีย์ 
2.7 พัฒนาและแก้ไขระบบน้ าเพ่ือการเกษตร อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

 
 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
แนวทางการพัฒนา 
3.๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของ

กลุ่มภาคประชาชนได้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน  กลุ่มพัฒนาสตรี  กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมผู้พิการผู้ด้อยโอกาส  อาสาสมัครสาธารณสุขฯ  อปพร. ชรบ. สภาเด็กและ
เยาวชน กลุ่มอาชีพ ให้มีความเข้มแข็งและเชื่อมโยงกิจกรรมรว่มกัน 

3.๒ ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลเพ่ือเป็นการสร้าง
หลักประกันความม่ันคงของคนในชุมชน 

3.3 ปรับปรุงพัฒนาระบบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยให้มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง  

3.4 เพ่ิมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยติดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) ในจุด
เสี่ยง ติดสัญลักษณ์จราจรในจุดส าคัญ 

3.5 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา การออกก าลังกายให้ประชาชนครอบคลุมทั้งต าบล  
3.๖ ส่งเสริมสนับสนุนด้านรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และป้องกันปัญหายา

เสพติด 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 
 แนวทางการพัฒนา 

๔.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษาในระบบให้มีประสิทธิภาพ
และส่งเสริมการศึกษานอกระบบแก่ประชาชนตลอดถึงแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

๔.๒ ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์และเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาการศึกษา 
๔.๓ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา การอนุรักษ์สืบทอดประเพณี ภูมิปัญญาและ

วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ควบคู่กับการพัฒนาต าบล 
 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 แนวทางการพัฒนา 

5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพชุมชน 
5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นพ้ืนที่

ต าบลยุหว่าในการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน 
5.3 ด าเนินการป้องกันและระงับโรคติดต่อต่าง ๆให้มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง  

 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  และการ
ท่องเที่ยว 
 แนวทางการพัฒนา 

๓.๑ พัฒนาการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ขึ้น 

๓.๒ รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทุกด้านในชุมชน  
๓.๓ ปรับปรุงพัฒนาระบบรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะทุกพ้ืนที่

ในเขตเทศบาลต าบลยุหว่า 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 แนวทางการพัฒนา 

๗.1 จะมุ่งเน้นส่งเสริม สนับสนุนและให้ความส าคัญต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนมากยิ่งขึ้น  

๗.๒ จัดให้มีการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมทั่วถึงทุกหมู่บ้านให้
สอดคล้องกับความต้องการและสภาพความเป็นจริงโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๗.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดภาคีเครือข่ายในการพัฒนาต าบลอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 
๗.4 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมภายในองค์กร 
7.5 สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอ เพ่ือรองรับการ

บริการประชาชน 
7.6 พัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง

โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
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 1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  โครงการพัฒนาของเทศบาลต าบลยุหว่า ประจ าปี พ.ศ. 2564 จ าแนกตามยุทธศาสตร์
การพัฒนา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  มีดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวนโครงการ 
ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561 - 2565) 
(เฉพาะปี 2564) 

จ านวน
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
โครงสร้างพื้นฐาน 

77 33,426,910  

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 20 760,000  
 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 32 29,620,000  
 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา 

49 8,180,500  

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 

33 1,995,000  

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

15 5,524,360  

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง 
การบริหารจัดการที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 2,104,650  

 รวมจ านวนทั้งสิ้น 250 81,611,420 
 

 

 
 



9 
 

1.3 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
1.3.1 ตารางแสดงจ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี พ.ศ.2564) 

เทียบกับจ านวนโครงการที่น ามาจัดท าในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2564  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวนโครงการที่
ปรากฏใน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 

2565) 

จ านวนโครงการที่
น ามาด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
เฉพาะปี 2564 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 77 40 51.95 

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

20 9 45.00 

3.การพัฒนาด้านสังคม 
 

32 30 93.75 

4.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม และกีฬา 

49 35 71.42 

5.การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 

33 27 81.81 

6.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

15 4 26.66 

7.การพัฒนาด้านเมือง การบริหารจัดการที่ดี 
 

24 18 75.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมทั้งสิ้น 250 163 65.20 
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1.3.2 ตารางแสดงจ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. 2564 เทียบ
กับจ านวนโครงการที่ด าเนินงานได้จริง ตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. 2564  ดังนี้ 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ  
คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวนโครงการที่ 
ปรากฏใน 

แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปี 2564 

จ านวนโครงการที่
ด าเนินงานตาม

แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปี 2564 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

40 39 97.50 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 9 3 33.33 

3. การพัฒนาด้านสังคม 30 8 26.66 

4. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและ     
    วัฒนธรรม 

35 9 25.71 

5. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 27 13 48.14 

6. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ  
    สิ่งแวดล้อม 
 

4 3 75.00 

7. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร   
    จัดการบ้านเมืองที่ดี                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 9 50.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม 163 84 51.53 
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1.3.3 ตารางเปรียบเทียบจ านวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณ ที่ด าเนินการในแผนพัฒนา
ประจ าปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละของแผนงาน/โครงการและงบประมาณทั้งหมด ตามยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนา  

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน
โครงการใน
แผนการ

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ  

(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

40 39 97.50 9,231,400 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ด้านเศรษฐกิจ 
 

9 3 33.33 39,880 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ด้านสังคม 
 

30 8 26.66 24,758,680 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
 

35 9 25.71 4,352,433 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ด้านสาธารณสุข 
 

27 13 48.14 432,521 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 
 

4 3 75.00 1,226,128 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการเมือง การบริหาร
จัดการ 
 
 
 

18 9 44.44 
 
 
 
 

 

720,992 

รวม 163 84 51.53 40,762,034 
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1.3.4 ตารางแสดงผลการด าเนินงานและผลส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. 2564 

 
 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ 
ที่แล้วเสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่เปลี่ยนแปลงการ

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

25 62.50 14 35.00 - - 1 2.50 40 100 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

3 33.33 - - - - 6 66.67 9 100 

3. การพัฒนาด้านสังคม 
 

8 26.67 - - - - 22 73.33 30 100 

4. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและกีฬา 
 

9 25.71 - - - - 26 74.29 35 100 

5. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 

13 48.15 - - - - 14 51.85 27 100 

6. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

3 75.00 - - - - 1 25.00 4 100 

7. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการที่ดี  
 

9 50.00 - - - - 9 50.00 18 100 

รวม 70 42.95 14 8.59 - - 79 48.46 163 100 
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ตารางการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบปกต ิ งบสะสม งบจากหน่วยงานอื่น รวม 
จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 6,176,900 66.91 3,054,500 33.09 - - 9,231,400 100 

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

39,880 100 - - - - 39,880 100 

3.การพัฒนาด้านสังคม 
 

24,758,680 100 - - - - 24,758,680 100 

4.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา 4,352,433 100 - - - - 4,352,433 100 

5.การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 

432,521 100 - - - - 432,521 100 

6.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

1,226,128 100 - - - - 1,226,128 100 

7.การพัฒนาด้านเมือง การบริหารจัดการที่ดี 
 
 

720,992 100 - - - - 720,992 100 

รวม 37,707,534 
 

92.51 
 

3,054,500 
 

7.49 
- - 

40,762,034 
 

100 

 



14 
รายละเอียดโครงการและงบประมาณที่เบิกจ่าย 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ล าดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณที่ตั้งไว้
ตามเทศบัญญัติฯ

(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง

(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนซอย 2 บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ 1 

140,000 139,500 กองช่าง 
 

2 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าล าเหมือง
สาธารณะ เลียบถนน ซอย 9 บ้านใหม่ม่วงก๋อน 
หมู่ที่ 7 

335,000 335,000 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

กองช่าง 
 

3 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าล าเหมือง
สาธารณะ เลียบถนน ซอย 1/1  
บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 3 

158,000 158,000 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

กองช่าง 
 

4 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ล าเหมืองสาธารณะประโยชน์ บ้านหนองพันเงิน  
หมู่ที่ 13 

325,000 324,500 กองช่าง 
 

5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กเลียบถนนซอย 14 และซอย 7/1   
บ้านกิ่วแลหลวง  หมู่ที่ 4 

498,000 498,000 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

กองช่าง 
 

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก เลียบถนนสายหลักในหมู่บ้าน   
บ้านกลาง  หมู่ที่ 2 

190,000 189,500 กองช่าง 
 

7 โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเตาเดี่ยว   
บ้านอุเม็ง  หมู่ที่ 5 

1,150,000 1,150,000 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

กองช่าง 
 

8 โครงการก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ๔ ชั้น 12 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)โรงเรียน
สันป่าตองเทศบาลต าบลยุหว่า 1 

1,114,000 900,000 กองช่าง 
 

9 โครงการติดตั้งเสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน   
บ้านสันป่าตอง  หมู่ที่ 1 

101,900 101,900 กองช่าง 
 

10 โครงการติดตั้งเสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน   
บ้านหนองปึ๋ง  หมู่ที่ 6 

131,500 131,500 กองช่าง 
 

11 โครงการติดตั้งเสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน   
บ้านร้อง  หมู่ที่ 8 

109,100 109,100 กองช่าง 
 

12 โครงการติดตั้งเสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน   
บ้านต้นผึ้งหมู่ที่ 9 

106,500 106,500 กองช่าง 
 

13 โครงการติดตั้งเสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน  
บ้านศาลา  หมู่ที่ 11 

168,300 168,300 กองช่าง 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว้
ตามเทศบัญญัติฯ

(บาท) 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย

จริง 

(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

14 โครงการติดตั้งเสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน   
บ้านหนองสะเรียม  หมู่ที่ 15 

142,100 142,100 กองช่าง 
 

15 โครงการปรับปรุงต่อเติมโรงจอดรถเป็นห้องซ่อม
บ ารุงงานช่างเทศบาลต าบลยุหว่า 

109,000 109,000 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

กองช่าง 

16 โครงการปรับปรุงต่อเติมโรงเพาะช าเป็นห้องเก็บ
เอกสาร เทศบาลต าบลยุหว่า 

259,000 259,000 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

กองช่าง 

17 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลยุหว่า 

232,000 232,000 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

กองช่าง 

18 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ 
บ้านหนองสะเรียม หมู่ที่ 15 

132,000 132,000 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

กองช่าง 
 

19 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ 
ภายในสนามกีฬาบ้านสันป่าตองใต้ – มะจ าโรง 
หมู่ที่ 14 

248,000 248,000 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

กองช่าง 
 

20 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอน
ตัน หมู่ที่ 12 

320,000 320,000 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

กองช่าง 
 

21 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านต้นผึ้ง  
หมู่ที่ 9 

350,000 350,000 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

กองช่าง 
 

22 โครงการติดตั้งป้ายจราจรและไฟฟ้าแสงสว่าง
พร้อมกระจกโค้งตามจุดเสี่ยงภัยถนนสายหลัก
ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนตัน หมู่ที่ 12 
 

73,000 73,000 กองช่าง 
 

23 โครงการปรับปรุงถนนด้วยหินคลุกบดอัดแน่น 
ถนนซอย 6 บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ 1 

56,000 56,000 กองช่าง 
 

24 โครงการปรับปรุงถนนด้วยหินคลุกบดอัดแน่น 
ถนนซอย 16 บ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่ 6 

60,000 60,000 กองช่าง 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว้
ตามเทศบัญญัติฯ

(บาท) 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย

จริง 

(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
ขายปีกจราจรเชื่อมทาง ถนนเลียบล าเหมืองเจ้า 
ศรีหมื่น บ้านร้อง หมู่ที่ 8 

348,000 347,000 กองช่าง 
 

26 โครงการปรับปรุงถนนด้วยหินคลุกบดอัดแน่น  
ถนนซอย 2 บ้านร้อง หมู่ที่ 8 

31,000 31,000 กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
ขายปีกจราจรเชื่อมทาง ถนนซอย 3 บ้านศาลา 
หมู่ที่ 11 

417,000 416,000 กองช่าง 

28 โครงการปรับปรุงถนนด้วยหินคลุกบดอัดแน่น  
ถนนซอย 20 บ้านศาลา หมู่ที่ 11 

20,000 20,000 กองช่าง 

29 โครงการปรับปรุงถนนด้วยหินคลุกบดอัดแน่น  
ถนนซอย 27 บ้านศาลา หมู่ที่ 11 

68,000 68,000 กองช่าง 
 

30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
ขายปีกจราจรเชื่อมทาง ถนนซอย 7  
บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ 1 

84,000 84,000 กองช่าง 
 

31 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
ขายปีกจราจรเชื่อมทาง ถนนซอย 6  
บ้านหนองสะเรียม หมู่ที่ 15 

336,000 336,000 กองช่าง 
 

32 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
ขายปีกจราจรเชื่อมทาง ถนนซอย 9  
บ้านร้อง หมู่ที่ 8 

77,000 77,000 กองช่าง 
 

33 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าล าเหมืองเลียบถนน
สายหลักภายในหมู่บ้าน บ้านกลาง หมู่ที่ 2 

373,000 372,000 กองช่าง 
 

34 โครงการก่อสร้างก าแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก
ล าเหมืองหลวงเลียบถนนซอย 9 บ้านหนองหวาย 
หมู่ที่ 3 

375,000 374,000 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

กองช่าง 
 

35 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าล าเหมืองสาธารณะ
เลียบถนนซอย 1  บ้านหนองปึ๋ง  หมู่ที่ 6 

113,000 112,500 กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าล าเหมืองสาธารณะ
เลียบถนนถนนสายหลัก 1  บ้านใหม่ม่วงก๋อน 
หมู่ที่ 7 

340,000 339,000 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

กองช่าง 

37 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าล าเหมืองสาธารณะ
เลียบถนนถนนซอย 13 บ้านใหม่ม่วงก๋อน หมู่ที่ 7 

129,000 128,000 กองช่าง 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว้
ตามเทศบัญญัติฯ

(บาท) 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย

จริง 

(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

38 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าล าเหมืองเลียบถนน
สายหลัก บ้านร้อง หมู่ที่ 8 เชื่อมบ้านสันป่าตอง 
หมู่ที่ 1 

139,000 139,000 กองช่าง 

39 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีต 
ถนนซอย 18 บ้านศาลา หมู่ที่ 11 

95,000 95,000 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
ขยายปีกจราจรทางโค้ง ถนนซอย 8  
บ้านสันป่าตองใต้ หมู่ที่ 14 

218,000 ยกเลิก
โครงการ 

กองช่าง 

 รวม  40  โครงการ 
 

9,671,400 9,231,400  

 
 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

 

ล าดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว้
ตามเทศบัญญัติฯ

(บาท) 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย

จริง 

(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตร
ประจ าต าบลยุหว่า 

10,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 

ส านักปลัด 

2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงต าบลยุหว่า 

50,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 

ส านักปลัด 

3 โครงการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาคณะกรรมการ
ศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
(ศบกต.) ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ศศต.) 
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) และอาสาสมัคร
เกษตร (อกษ.) ต าบลยุหว่า 

145,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 

ส านักปลัด 

4 โครงการบริหารจัดการน้ าตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง “ธนาคารน้ าใต้ดิน" 

20,000 19,960 ส านักปลัด 

5 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการท าปุ๋ยจากเศษวัสดุ
เหลือใช้ในพื้นที่ต าบลยุหว่า 

15,000 14,920 ส านักปลัด 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้ง
ไว้ตามเทศ

บัญญัติฯ(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

6 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ต าบลยุหว่า 

10,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 

ส านักปลัด 

7 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพกลุ่มสตรี
แม่บ้าน 

20,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 

ส านักปลัด 

8 โครงการสนับสนุนการจัดแสดงและจ าหน่าย 
OTOP ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมือง
เชียงใหม่ 

5,000 5,000 ส านักงาน 
พัฒนาชุมชน 

9 โครงการสนับสนุนการจัดแสดงและจ าหน่าย 
OTOP ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ 

5,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 

ส านักงาน 
พัฒนาชุมชน 

 รวม   9  โครงการ 
 

280,000 39,880  

 
 

3. การพัฒนาด้านสังคม 
    

ล าดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้ง
ไว้ตามเทศ

บัญญัติฯ(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการสนับสนุนกิจการ อปพร.  
เทศบาลต าบลยุหว่า ประจ าปี 2564 

20,000 10,500 ส านักปลัด 

2 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรือน 

10,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 

ส านักปลัด 
 

3 โครงการซักซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

20,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 

ส านักปลัด 

4 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 35,000 31,180 ส านักปลัด 
 

5 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าเทศบาลต าบลยุหว่า 

45,550 ไม่ได้
ด าเนินการ 

ส านักปลัด 

6 โครงการร้อยใจรักษ์ 33,000 33,000 ส านักปลัด 
 

7 โครงการการขับเคลื่อน กิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ 
ต าบลยุหว่า  

18,700 13,000 ส านักปลัด 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้ง
ไว้ตามเทศ

บัญญัติฯ(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

8 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีเทศบาลต าบล    
ยุหว่า 

30,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 

ส านักปลัด 

9 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าและกลุ่มผู้สูงอายุ
ต าบลยุหว่า 

145,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 

ส านักปลัด 

10 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียน
ผู้สูงอายุต าบลยุหว่า 

40,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 

ส านักปลัด 

 

11 โครงการสนับสนุนศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลยุหว่า 15,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 

ส านักปลัด 

 

12 โครงการส่งเสริมศักยภาพและการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นของสตรีต าบลยุหว่า 

214,650 ไม่ได้
ด าเนินการ 

ส านักปลัด 

13 โครงการจ่ายค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 318,000 309,500 ส านักปลัด 

14 โครงการจ่ายค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ 4,320,000 3,812,200 ส านักปลัด 

15 โครงการจ่ายค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 31,326,400 20,499,300 ส านักปลัด 
 

16 โครงการจ่ายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
ต าบลยุหว่า 

50,000 50,000 ส านักปลัด 

17 โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพย์ติด ในหมู่บ้านเขตต าบลยุหว่า 
บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ 1 

10,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 

18 โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพย์ติด ในหมู่บ้านเขตต าบลยุหว่า 
บ้านกลาง หมู่ที่ 2 

10,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2 

19 โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพย์ติด ในหมู่บ้านเขตต าบลยุหว่า 
บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 3 

10,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3 

20 โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพย์ติด ในหมู่บ้านเขตต าบลยุหว่า 
บ้านกิ่วแลหลวง หมู่ที่ 4 

10,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้ง
ไว้ตามเทศ

บัญญัติฯ(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

21 โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพย์ติด ในหมู่บ้านเขตต าบลยุหว่า 
บ้านอุเม็ง หมู่ที่ 5 

10,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 5 

22 โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพย์ติด ในหมู่บ้านเขตต าบลยุหว่า 
บ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่ 6 

10,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6 

23 โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพย์ติด ในหมู่บ้านเขตต าบลยุหว่า 
บ้านใหม่ม่วงก๋อน  หมู่ที่ 7 

10,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 7 

24 โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพย์ติด ในหมู่บ้านเขตต าบลยุหว่า 
บ้านร้อง  หมู่ที่ 8 

10,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 8 

25 โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพย์ติด ในหมู่บ้านเขตต าบลยุหว่า 
บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 9 

10,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 9 

26 โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพย์ติด ในหมู่บ้านเขตต าบลยุหว่า 
บ้านศาลา หมู่ที่ 11 

10,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 11 

27 โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพย์ติด ในหมู่บ้านเขตต าบลยุหว่า 
บ้านดอนตัน หมู่ที่ 12 

10,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 12 

28 โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพย์ติด ในหมู่บ้านเขตต าบลยุหว่า 
บ้านหนองพันเงิน หมู่ที่ 13 

10,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 13 

29 โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพย์ติด ในหมู่บ้านเขตต าบลยุหว่า 
บ้านสันป่าตองใต้  หมู่ที่ 14 

10,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 14 

30 โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพย์ติด ในหมู่บ้านเขตต าบลยุหว่า 
บ้านหนองสะเรียม  หมู่ที่ 15 

10,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 15 

 รวม  30  โครงการ 36,781,300 24,758,680  
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4. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 

 

ล าดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว้
ตามเทศบัญญัติฯ

(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

3,235,092 2,888,930 กองการศึกษา 

2 โครงการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลยุหว่า 

40,000 18,992 กองการศึกษา 

3 โครงการเด็กไทยปลอดภัยไม่จมน้ า 40,000 ไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา 
 

4 โครงการร่วมประกวดทักษะวิชาการกับ
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
นักเรียนคนเก่งท้องถิ่น 

100,000 ไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา 
 

5 โครงการเพ่ิมศักยภาพ 
คณะครูและบุคลากรกองการศึกษา 

20,100 20,025 กองการศึกษา 
 

6 โครงการซัมเมอร์หรรษา 70,000 ไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา 
 

7 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน และ
ประชาชนต าบลยุหว่า 

120,000   ไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา 
 

8 โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

80,000 ไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา 
 

9 โครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาทุกระดับ 

50,000 ไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา 
 

10 โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณี 
ลอยกระทง 

112,300 112,208.23 กองการศึกษา 
 

11 โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณี
สงกรานต์ 

32,000 
 

31,514 กองการศึกษา 
 

12 โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา 25,300 
 

25,244 กองการศึกษา 
 

13 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 100,000 
 

ไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา 
 

14 โครงการอุดหนุนกองทุนอาหารกลางวัน 
 

1,300,000 1,175,520 กองการศึกษา 
 

15 อุดหนุนโรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวง 30,000 ไม่ได้ด าเนินการ โรงเรียนชุมชน
กิ่วแลหลวง 

16 อุดหนุนโรงเรียนวัดอุเม็ง 30,000 
 

30,000 
 

โรงเรียน 
วัดอุเม็ง 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว้
ตามเทศบัญญัติฯ

(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

17 อุดหนุนโรงเรียนวัดกู่ค า (เมธาวิสัยคณาทร) 50,000 50,000 โรงเรียน 
วัดกู่ค า  

18 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุน ด้านการกีฬา เยาวชน 
ประชาชนในต าบลยุหว่า  บ้านสันป่าตอง 
หมู่ที่ 1 

5,000 ไม่ได้ด าเนินการ คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 

19 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุน ด้านการกีฬา เยาวชน 
ประชาชนในต าบลยุหว่า  บ้านกลาง หมู่ที่ 2 

5,000 ไม่ได้ด าเนินการ คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2 

20 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุน ด้านการกีฬา เยาวชน 
ประชาชนในต าบลยุหว่า บ้านหนองหวาย 
หมู่ที่ 3 

5,000 ไม่ได้ด าเนินการ คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3 

21 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุน ด้านการกีฬา เยาวชน 
ประชาชนในต าบลยุหว่าบ้านกิ่วแลหลวงหมู่
ที่ 4 

5,000 ไม่ได้ด าเนินการ คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4 

22 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุน ด้านการกีฬา เยาวชน 
ประชาชนในต าบลยุหว่า บ้านอุเม็ง หมู่ที่ 5 

5,000 ไม่ได้ด าเนินการ คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 5 

23 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุน ด้านการกีฬา เยาวชน 
ประชาชนในต าบลยุหว่า บ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่ 
6 

5,000 ไม่ได้ด าเนินการ คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6 

24 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุน ด้านการกีฬา เยาวชน 
ประชาชนในต าบลยุหว่า บ้านใหม่ม่วงก๋อน   
หมู่ที่ 7 

5,000 ไม่ได้ด าเนินการ คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 7 

25 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุน ด้านการกีฬา เยาวชน 
ประชาชนในต าบลยุหว่า บ้านร้อง  หมู่ที่ 8 

5,000 ไม่ได้ด าเนินการ คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 8 

26 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุน ด้านการกีฬา เยาวชน 
ประชาชนในต าบลยุหว่า บ้านต้นผึ้ง  หมู่ที่ 9 

5,000 ไม่ได้ด าเนินการ คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 9 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว้
ตามเทศบัญญัติฯ

(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

27 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุน ด้านการกีฬา เยาวชน 
ประชาชนในต าบลยุหว่า  บ้านศาลา หมู่ที่ 11 

5,000 ไม่ได้ด าเนินการ คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 11 

28 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุน ด้านการกีฬา เยาวชน 
ประชาชนในต าบลยุหว่า บ้านดอนตัน หมู่ที่ 12 

5,000 ไม่ได้ด าเนินการ คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 12 

29 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุน ด้านการกีฬา เยาวชน 
ประชาชนในต าบลยุหว่า บ้านหนองพันเงิน   
หมู่ที่ 13 

5,000 ไม่ได้ด าเนินการ คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 13 

30 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุน ด้านการกีฬา เยาวชน 
ประชาชนในต าบลยุหว่า บ้านสันป่าตองใต้   
หมู่ที่ 14 

5,000 ไม่ได้ด าเนินการ คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 14 

31 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุน ด้านการกีฬา เยาวชน 
ประชาชนในต าบลยุหว่า บ้านหนองสะเรียม  
หมู่ที่ 15 

5,000 ไม่ได้ด าเนินการ คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 15 

32 อุดหนุนโครงการอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีสรงน้ า 
พระบรมธาตุและพระพุทธรูป  

80,000 ไม่ได้ด าเนินการ หน่วยอบรม
ประชาชน 

33 อุดหนุนโครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม  
ประเพณีท้องถิ่น  

5,000 ไม่ได้ด าเนินการ สภาวัฒนธรรม
อ าเภอ 

สันป่าตอง 
34 โครงการสืบสานชาติพันธ์ ต านานศิลป์ถิ่น 

สันป่าตอง 
8,000 ไม่ได้ด าเนินการ สภาวัฒนธรรม

อ าเภอ 
สันป่าตอง 

35 อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่นของ
อ าเภอสันป่าตอง 

3,000 ไม่ได้ด าเนินการ อ าเภอ 
สันป่าตอง 

 
 
 
 

 รวม  35  โครงการ 5,600,792 4,352,433  
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5. การพัฒนาด้านสาธารณสขุ 
 

ล าดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว้
ตามเทศบัญญัติฯ

(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคติดต่อ 

20,000 ไม่ได้ด าเนินการ กองสาธารณสุข 

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 

90,000  89,846 กองสาธารณสุข 
 

3 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ 20,000 ไม่ได้ด าเนินการ กองสาธารณสุข 
 

4 โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับโรคติดต่อเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 และโรคติดต่ออุบัติใหม่ 

80,000 58,300 กองสาธารณสุข 

5 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคที่เกิด
จากยุง 

58,000 
 

57,575 กองสาธารณสุข 

6 โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ าประปาหมู่บ้าน 40,000 35,360 กองสาธารณสุข 
 

7 โครงการพัฒนาเครือข่ายและทีมเฝ้าระวัง
ควบคุมโรค 

20,000 ไม่ได้ด าเนินการ กองสาธารณสุข 

8 โครงการคุ้มบ้านร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมดี พา
ชีวีมีสุข 

50,000 48,940 กองสาธารณสุข 

9 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด 15,000 ไม่ได้ด าเนินการ กองสาธารณสุข 
 

10 โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย 15,000 2,500 กองสาธารณสุข 
 

11 โครงการอบรมคณะกรรมการบริหารกิจการ
ประปาหมู่บ้าน 

20,000 ไม่ได้ด าเนินการ กองสาธารณสุข 

12 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนน า
สุขภาพต าบลยุหว่า 

145,000 ไม่ได้ด าเนินการ กองสาธารณสุข 

13 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการคุ้มบ้านต าบลยุหว่า 

145,000 ไม่ได้ด าเนินการ กองสาธารณสุข 

14 โครงการอุดหนุนการด าเนินงานตามแนวทาง
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  
บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ 1  

20,000 ไม่ได้ด าเนินการ คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 

15 โครงการอุดหนุนการด าเนินงานตามแนวทาง
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  
บ้านกลาง หมู่ที่ 2  

20,000 ไม่ได้ด าเนินการ คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2 

16 โครงการอุดหนุนการด าเนินงานตามแนวทาง
พระราชด าริด้านสาธารณสุข บ้านหนองหวาย 
หมู่ที่ 3  

20,000 20,000 คณะกรรมการ
หมู่บ้าน       
หมู่ที่ 3 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว้
ตามเทศบัญญัติฯ

(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

17 โครงการอุดหนุนการด าเนินงานตามแนวทาง
พระราชด าริด้านสาธารณสุข บ้านกิ่วแลหลวง    

20,000 20,000 คณะกรรมการ
หมู่บ้าน       
หมู่ที่ 4 

18 โครงการอุดหนุนการด าเนินงานตามแนวทาง
พระราชด าริด้านสาธารณสุข บ้านอุเม็ง หมู่ที่ 5  

20,000 20,000 คณะกรรมการ
หมู่บ้าน       
หมู่ที่ 5 

19 โครงการอุดหนุนการด าเนินงานตามแนวทาง
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  
บ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่ 6  

20,000 ไม่ได้ด าเนินการ คณะกรรมการ
หมู่บ้าน       
หมู่ที่ 6 

20 โครงการอุดหนุนการด าเนินงานตามแนวทาง
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  
บ้านใหม่ม่วงก๋อน หมู่ที่ 7  

20,000 ไม่ได้ด าเนินการ คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 7 

21 โครงการอุดหนุนการด าเนินงานตามแนวทาง
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  
บ้านร้อง หมู่ที่ 8  

20,000 ไม่ได้ด าเนินการ คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 8 

22 โครงการอุดหนุนการด าเนินงานตามแนวทาง
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  
บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 9  

20,000 20,000 คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 9 

23 โครงการอุดหนุนการด าเนินงานตามแนวทาง
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  
บ้านศาลา หมู่ที่ 11  

20,000 20,000 คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 11 

24 โครงการอุดหนุนการด าเนินงานตามแนวทาง
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  
บ้านดอนตัน หมู่ที่ 12  

20,000 20,000 คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 12 

25 โครงการอุดหนุนการด าเนินงานตามแนวทาง
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  
บ้านหนองพันเงิน หมู่ที่ 13  

20,000 20,000 คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 13 

26 โครงการอุดหนุนการด าเนินงานตามแนวทาง
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  
บ้านสันป่าตองใต้ หมู่ที่ 14  

20,000 ไม่ได้ด าเนินการ คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 14 

27 โครงการอุดหนุนการด าเนินงานตามแนวทาง
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  
บ้านหนองสะเรียม หมู่ที่ 15  

20,000 ไม่ได้ด าเนินการ คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 15 

 รวม  27  โครงการ 998,000 432,521  
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6. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 
   

ล าดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว้
ตามเทศบัญญัติฯ

(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน
และไฟป่า 

10,000 5,400 ส านักปลัด 

2 โครงการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยต าบล
ยุหว่า 

1,164,084 
 

1,149,913.38 กองสาธารณสุข 

3 โครงการจัดการบริหารขยะในชุมชน 200,000 
 

70,815 กองสาธารณสุข 

4 อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานไม้
ดอกไม้ประดับ 

22,000 ไม่ได้ด าเนินการ อ าเภอ 
สันป่าตอง 

 
 

รวม   4  โครงการ 1,396,084 1,226,128  

 
 
 

7. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 
   

ล าดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว้
ตามเทศบัญญัติฯ

(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการจัดงานรัฐพิธี งานวันส าคัญ และการ
จัดงานกิจกรรมต่าง ๆ 

80,000 13,630 ส านักปลัด 
 

2 โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย  10,000 ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด 

3 โครงการจัดงานวันเทศบาล 10,000 ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด 

4 โครงการจัดการเลือกตั้ง ตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

605,000 585,063.32 ส านักปลัด 

5 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ 

50,000 ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด 

6 โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 10,000 1,000 ส านักปลัด 

7 โครงการประชาคมหมู่บ้านเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

3,000 1,305 ส านักปลัด 

8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี  15,000 14,994 กองคลัง 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ(บาท) งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

9 โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาองค์ความรู้
ให้กับบุคลากรของเทศบาลต าบลยุหว่า 

150,000 ไม่ได้ด าเนินการ กองคลัง 

10 โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

40,000 40,000 กองคลัง 

11 โครงการอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขชุมชน 

24,000 24,000 ส านักปลัด 

12 โครงการอบรมหลักสูตรนิติกร 40,000 ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด 

13 โครงการยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณ  
พ่อตัวอย่าง 

15,000 10,840 ส านักปลัด 

14 โครงการยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณ  
แม่ดีเด่น 

15,000 3,160 ส านักปลัด 

15 โครงการอบรมสัมมนาองค์ความรู้และทัศน
ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่ คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
เทศบาลต าบลยุหว่า 

200,000 ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด 

16 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการหมู่บ้านกับการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

214,650 ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด 

17 โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

27,000 27,000 อบต.แม่ก๊า 

18 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีของอ าเภอ 
สันป่าตอง 

10,000 ไม่ได้ด าเนินการ ที่ท าการ
ปกครอง 

อ.สันป่าตอง 
 รวม  18  โครงการ 1,518,650 720,992  

 รวมทั้งสิ้น 163  โครงการ 56,246,226 40,762,034  
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1.4  ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน 

เทศบาลต าบลยุหว่า ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานแยกเป็นการประเมินผลตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาของเทศบาลต าบลยุหว่า โดยมีการแสดงรายละเอียดผลการด าเนินงาน ตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนา จ านวน  7  ยุทธศาสตร์   ได้แก่ 

 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานได้แก่ การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ในด้านการ

คมนาคม  ด้านแหล่งน้ า การป้องกันน้ าท่วม ด้านการไฟฟ้า และด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับที่ดิน อาคารสถานที่
ต่าง ๆ ส าหรับการด าเนินงานในรอบปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมาสามารถสนองความต้องการของประชาชน
และบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนา คือ มีการบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ใน
ต าบล  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงซ่อมแซมถนนขยายผิวจราจร  การวางท่อคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ก่อสร้างรางระบายน้ า  การติดตั้งเสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน การปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 
และการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตหมู่บ้าน เป็นต้น  

 

2.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ได้ด าเนินงานส่งเสริมสนับสนุนการท าปุ๋ยจาเศษวัสดุเหลือใช้

ในพ้ืนที่ต าบลยุหว่า  ด าเนินงานโครงการบริหารจัดการน้ าตามแนวทางปรัชยาเศรษฐกิจพอเพียง”ธนาคาร
น้ าใต้ดิน” สนับสนุนการจัดแสดงและจ าหน่ายสินค้า OTOP ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมือง
เชียงใหม่ 

 

3.  การพัฒนาด้านสังคม 
  การพัฒนาด้านสังคม ได้ด าเนินงานเกี่ยวการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลยุหว่า ให้มีความเข้มแข็ง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งการป้องกันปัญหายาเสพ
ติด การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขตต าบล  มีการเฝ้าระวังสาธารณะภัยประจ าศูนย์ อปพร.ต าบล    
ยุหว่า  สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุต าบลยุหว่า  สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนใน
พ้ืนที่ต าบลยุหว่า และในด้านการช่วยเหลือด้านความยากจน มีการจัดงบประมาณช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ติดเชื้อ ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด าเนินงานกิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ การเข้าร่วมโครงการร้อยใจรักษ์ในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด  
 

4. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา 
การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ด าเนินงานในหลาย ๆ ด้าน ที่มุ่ง

ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา  เพ่ือพัฒนาให้เด็กได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั้งในด้านวิชาการ ด้านสุขภาพกาย
และจิตใจ มีการพัฒนาการตามวัยที่เหมาะสม  การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และส่งเสริมศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี ต่าง ๆ โดยได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านการศึกษา เช่น การจัดงานกิจกรรม
ส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการเพิ่มศักยภาพคณะครูและบุคลากรกอง
การศึกษา  โครงการสืบสานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ประเพณีลอยกระทง เป็นต้น 
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5.  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
  สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนา คือ 
สามารถป้องกันโรคระบาดต่าง ๆ  ทั้งในคนและสัตว์   โดยมีโครงการต่าง ๆ ด้านสาธารณสุข เช่น   การ
รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุง  การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  อบรมผู้ประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพการด าเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับพ้ืนที่ การด าเนินงานโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข การรณรงค์ป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และโรคติดต่อ
อุบัติใหม ่เป็นต้น  
 

6.  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนา คือ 
มีการด าเนินการจัดเก็บขยะ สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลยุหว่า มีการด าเนินงานการบริหาร
จัดการขยะในชุมชน  การป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า  โครงการคุ้มบ้านร่วมใจ ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อมท่ีดี พาชีวีมีสุข  เป็นต้น         

7.   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการที่ดี 
  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ ได้ด าเนินงานเกี่ยวกับโครงการ การออก
ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน  การร่วมจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ การจัดการ
เลือกตั้ง การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่
ประสบภัยต่าง ๆ ในต าบลยุหว่า การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในส านักงานของเทศบาลต าบลยุหว่า เพื่อให้
การบริหารจัดการและการบริการประชาชน เป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 
1.5 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข 
 1.5.1  ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงาน 
  - ในการประชุมประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มีประชาชนเข้าร่วมประชุมจ านวน
น้อย ท าให้การเสนอปัญหาหรือความต้องการต่าง ๆ ของประชาชนไม่ครอบคลุมปัญหาความต้องการที่เป็น
ของประชาชนส่วนใหญ่ได้ 
  - ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ไห้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา ทั้งใน
ระดับหมู่บ้านและระดับเทศบาล 
  - ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถวิเคราะห์ปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของ
หมู่บ้านตนเองได้ ท าให้การก าหนดโครงการต่าง ๆ ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนได้ 
  - การก าหนดโครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นยังไม่ชัดเจน  ท าให้มีการแก้ไข/
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
  - การส่งโครงการเพ่ือขอบรรจุในแผนพัฒนาของส่วนราชการ/กลุ่ม/องค์กรต่าง ๆ บางครั้ง
มีความล่าช้า ท าให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขบ่อยครั้งท าให้เกิดความล่าช้าในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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 1.5.2 แนวทางแก้ไข 
  - ในการออกประชุมประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องมี
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบในหลาย ๆ ช่องทาง เช่น ทางเสียงไร้สายของเทศบาล  ทางเสียง
ตามสายของหมู่บ้าน  การประชาสัมพันธ์ของรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
หมู่บ้าน เป็นต้น 
  - จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้น าหมู่บ้าน  ประชาชน ให้มีความรู้เรื่องการจัดท าแผนพัฒนาของ
หมู่บ้านและแผนพัฒนาของท้องถิ่น เพ่ือให้เห็นความส าคัญของแผนพัฒนาและสามารถวิเคราะห์ศักยภาพ
การพัฒนาของหมู่บ้านและของต าบลได้ รวมทั้งสามารถก าหนดโครงการพัฒนาที่สามารถน ามาแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ของหมู่บา้นได ้
  - ในการก าหนดโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรมีการก าหนดให้ชัดเจนทั้งในระยะเวลา
ที่จะด าเนินงานและงบประมาณที่จะใช้ด าเนินการ เพ่ือจะสามารถแก้ไขปัญหาในการที่ต้องมีการแก้ไข/
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีบ่อยเกินไป 
  - ควรมีการก าหนดระยะเวลาในการให้ส่วนราชการ/กลุ่ม/องค์กรต่าง ๆ ส่งโครงการเพ่ือ
ขอบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ชัดเจน เพ่ือแก้ไขปัญหาในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ให้เกิดความ
ล่าช้าได้ 
 
2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น  

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน  
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน  
1.3 ยุทธศาสตร์  60 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน  
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 คะแนน  
(4) วิสัยทัศน์  5 คะแนน  
(5) กลยุทธ์  5 คะแนน  
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 คะแนน  
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์  5 คะแนน 
(8) แผนงาน  5 คะแนน  
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและ

ขับเคลื่อนการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
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 2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 เทศบาลต าบลยุหว่า ได้ก าหนดแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพ่ือความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
 2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน  
 2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 คะแนน  
 2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 คะแนน 
  2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน  
 2.5 โครงการพัฒนา  60 คะแนน ประกอบด้วย  
  (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5 คะแนน  
  (2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน  
  (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณ      
                   ถูกต้อง 5 คะแนน 
  (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 คะแนน  

            (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
 และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12   5 คะแนน        

  (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 คะแนน  
  (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน  
  (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง  
        มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 

(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 
คะแนน (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 
คะแนน  
(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะ ได้รับ 5 คะแนน 
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและ

ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 
คะแนน) 
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ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 

 

ประเด็นการพัฒนา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
เทศบาลต าบลยุหว่า 

 
1. ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของ
หมู่บ้าน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ  ลักษณะ
ภูมิอากาศ  ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ า  
ลักษณะของไม้/ป่าไม้  ด้านการเมือง/การปกครอง  
เช่น  เขตการปกครอง  การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 
3 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง /การปกครอง  เช่น 
เขตการปกครอง  การเลือกตั้ง  ฯลฯ  ประชากร เช่น  
ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุและ
จ านวนประชากร  ฯลฯ 

(2) 2 

3. ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม  เช่น  การศึกษา  
สาธารณสุข  อาชญากรรม  ยาเสพติด  การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ 

(2) 2 

4. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน  เช่น  การ
คมนาคมขนส่ง  การไฟฟ้า  การประปา  โทรศัพท์  
ฯลฯ  

(2) 2 

5. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ  เช่น  การเกษตร  
การประมง  การปศุสัตว์  การบริการ  การท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม  การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ  แรงงาน  
ฯลฯ 

(2) 2 

6. ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม  
เช่น  การนับถือสาสนา  ประเพณีและงานประจ าปี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและของ
ที่ระลึก  ฯลฯ และอ่ืน ๆ  

(2) 2 

7. ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ  เช่น  น้ า  ป่า
ไม้  ภูเขา  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  ฯลฯ 

(2) 2 

8. การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 2 

9. การประชุมประชาคมท้องถิ่น  รูปแบบ  วิธีการ  
และการด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น  โดย
การใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมตัดสินใจ  
ร่วมตรวจสอบ  ร่วมรับประโยชน์  ร่วมแก้ปัญหา
ปรึกษาหารือ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อแก้ปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 3 
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ประเด็นการพัฒนา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่

ได้ 
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

 
1. การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยทุธศาสตร์การพฒันาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผูบ้ริหาร
ท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
4.0 

20 
(5) 

 
5 

2. การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
และการบังคบัใช้ผลขอลการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่
เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3) 2 

3. การวิเคราะห์ทางสังคม เชน่ ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม  ปัญหายาเสพตดิ 
เทคโนโลยี  จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิน่  

3) 2 

4. การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน 
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ  กลุ่มทางสงัคม การพัฒนา
อาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ทั่วไป 

(3) 3 

5. การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาตติ่าง ๆ 
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์
ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพฒันา 

(3) 3 

6. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อการประเมินสถานภาพ
การพัฒนาในปัจจุบนัและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจสง่ผลต่อการ
ด าเนินงาน ได้แก่ S –Strength (จุดแข็ง) W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat(
อุปสรรค) 

(3) 2 

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 
10 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 

(10) 10 
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ประเด็นการพัฒนา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช.  และนโยบายรับบาล
หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  และ 
Thailand  4.0 

(10) 10 

3.4 วิสัยทัศน ์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึง
อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5) 5 

3.5 กลยุทธ ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ  ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท า
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์
นั้น 

(5) 5 

3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่ง
หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5) 5 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งเกิดศักยภาพของพ้ืนที่จริงที่จะน าไปสู่
ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) 5 

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  
ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องในเรื่องหนึ่งหรือแผนงาน
ที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
หรือจุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน  น าไปสู่
การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 5 

3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่
เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
Thailand  4.0  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 5 

 รวมคะแนน 100 97 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 

ประเด็นการพัฒนา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการท ายทุธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์ การ
เปลี่ยนแปลงที่มผีลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบไปด้วยการวิเคราะห์ศกัยภาพด้านเศรษฐกิจ
,ด้านสังคม,ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

(10) 9 

2. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้วักผล
ในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม 
งานตา่ง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองวา่เป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนนิการจริงตามที่
ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มี
จ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหนา้ที่ที่
ได้ก าหนดไว ้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการ
ที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

(10) 10 

3. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการ
ในพ้ืนที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ 
ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ด าเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้องคงทน
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่ง
เป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) 
โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

(10) 9 

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในมิติต่าง ๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่น
โดยใช้ วิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend 
หรือหลักการ 

(10) 10 
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ประเด็นการพัฒนา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
 บูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลัก
ประชารัฐ 

  

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 

 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ 
ซื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 
5 

5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน(clear objective) โครงการ
ต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมา
ของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 5 

5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้อง
ไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวน
เท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการ และระยะเวลา
ด าเนินงาน  อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่
ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมี
หลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย
หลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 4 

5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความม่ันคง (2) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและ
ส่งเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
 
 

(5) 5 
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ประเด็นการพัฒนา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5.5  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
2 0ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 
(5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน 5 ปี ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) 
การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับ
ดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อ
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยง
ภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(5) 5 

5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ 
Thailand 4.0  

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โ ค ร ง ส ร้ า ง เศ ร ษ ฐ กิ จ ไป สู่  Value – Based  
Economy  หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า 
โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจาก
การขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่
การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม  (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิต
สินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น  รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและ
ก าร พั ฒ น าแ ล้ ว ต่ อ ย อ ด ค ว าม ได้ เป รี ย บ เชิ ง
เปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข  วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 4 

5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด  

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับ ห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็น โครงการเชื่ อมต่อหรือเดินทางไปด้ วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(5) 5 
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ประเด็นการพัฒนา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง  
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนด าเนนิการเองหรือร่วมด าเนินการ เปน็
โครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการทีป่ระชาชน
ต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง  มัง่คั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิน่ที่พัฒนา
แล้วด้วยการพัฒนาตามปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(5) 4 

5.9 งบประมาณ มี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณโครงการการพฒันาจะต้องค านงึถึงหลัก
ส าคัญ 5 ประการ ในการจัดท าโครงการ ได้แก่ (1) 
ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ  
( Efficiency)  (3) ความมีประสิทธิผล  ( 
Effectiveness)  ( (4) ความเหลื่อมล้ าในการพฒันา
ท้องถิ่นน าไปสู่ความยุตธิรรม  (Equity) (5) ความ
โปร่งใส (Transparency) 

(5) 5 

5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักการวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้
สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทาง
ช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์ 

(5) 5 

5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน  (Key Performance 
Indicator :KPI) ที่สามารถวัดได้  (measurable) ใช้
บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ( Effectiveness) ใ ช้ บ อ ก
ประสิทธิภาพ (Efficiency)  ได้ เช่น การก าหนด
ความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่ได้รับ (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5) 4 

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินการ
ตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และ
มีความเฉพาะเจาะจงในการด าเนินการตามโครงการ 
(2) วัดและประเมินผลระดับความส าเร็จได้ (3) ระบุ
สิ่งที่ต้องด าเนินการอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
มากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอก
เวลาได้ 

(5) 5 

 รวมคะแนน 100 94 
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ส่วนที่ 4  สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
  เทศบาลต าบลยุหว่า ได้ด าเนินงานพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบล   
ยุหว่า จ านวน  7  ยุทธศาสตร์ ได้แก่  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
และกีฬา  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมือง การบริหารจัดการที่ดี  ซึ่งสามารถการพัฒนาโดยมีแผนงาน/โครงการครบทุกยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ได้วางไว้ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลยุหว่า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ 
 1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและ   

1.2.1 การวัดผลในเชิงปริมาณ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวนโครงการที่
ปรากฏใน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 

2565) 
เฉพาะปี พ.ศ. 2564 

จ านวนโครงการที่
ด าเนินงานตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 

2565) 
เฉพาะปี พ.ศ. 

2564 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

77 40 65.20 

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

20 9 45.00 

3.การพัฒนาด้านสังคม 
 

32 30 93.75 

4.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม และกีฬา 

49 35 71.42 

5.การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 

33 27 81.81 

6.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

15 4 26.66 

7.การพัฒนาด้านเมือง การบริหารจัดการที่ดี 
 
 
 

24 18 75.00 
 

รวมทั้งสิ้น 250 163 65.20 
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1.2.2 การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานได้แก่ การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ในด้านการ
คมนาคม  ด้านแหล่งน้ า การป้องกันน้ าท่วม ด้านการไฟฟ้า และด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับที่ดิน อาคารสถานที่
ต่าง ๆ ส าหรับการด าเนินงานในรอบปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมาสามารถสนองความต้องการของประชาชน
และบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนา คือ มีการบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ใน
ต าบล  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงซ่อมแซมถนนขยายผิวจราจร  การวางท่อคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ก่อสร้างรางระบายน้ า  การติดตั้งเสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน การปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 
และการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตหมู่บ้าน เป็นต้น  

 

2.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ได้ด าเนินงานส่งเสริมสนับสนุนการท าปุ๋ยจาเศษวัสดุเหลือใช้

ในพ้ืนที่ต าบลยุหว่า  ด าเนินงานโครงการบริหารจัดการน้ าตามแนวทางปรัชยาเศรษฐกิจพอเพียง”ธนาคาร
น้ าใต้ดิน” สนับสนุนการจัดแสดงและจ าหน่ายสินค้า OTOP ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมือง
เชียงใหม่ 

 

3.  การพัฒนาด้านสังคม 
  การพัฒนาด้านสังคม ได้ด าเนินงานเกี่ยวการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลยุหว่า ให้มีความเข้มแข็ง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งการป้องกันปัญหายาเสพ
ติด การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขตต าบล  มีการเฝ้าระวังสาธารณะภัยประจ าศูนย์ อปพร.ต าบล    
ยุหว่า  สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุต าบลยุหว่า  สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนใน
พ้ืนที่ต าบลยุหว่า และในด้านการช่วยเหลือด้านความยากจน มีการจัดงบประมาณช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ติดเชื้อ ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด าเนินงานกิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ การเข้าร่วมโครงการร้อยใจรักษ์ในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด  
 

4. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา 
การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ด าเนินงานในหลาย ๆ ด้าน ที่มุ่ง

ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา  เพ่ือพัฒนาให้เด็กได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั้งในด้านวิชาการ ด้านสุขภาพกาย
และจิตใจ มีการพัฒนาการตามวัยที่เหมาะสม  การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และส่งเสริมศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี ต่าง ๆ โดยได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านการศึกษา เช่น การจัดงานกิจกรรม
ส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการเพิ่มศักยภาพคณะครูและบุคลากรกอง
การศึกษา  โครงการสืบสานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ประเพณีลอยกระทง เป็น 

5.  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
  สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนา คือ 
สามารถป้องกันโรคระบาดต่าง ๆ  ทั้งในคนและสัตว์   โดยมีโครงการต่าง ๆ ด้านสาธารณสุข เช่น  การ
รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุง  การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  อบรมผู้ประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพการด าเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับพ้ืนที่  การด าเนินงานโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข การรณรงค์ป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และโรคติดต่อ
อุบัติใหม ่เป็นต้น  
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6.  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนา คือ 
มีการด าเนินการจัดเก็บขยะ สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลยุหว่า มีการด าเนินงานการบริหาร
จัดการขยะในชุมชน  การป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า  โครงการคุ้มบ้านร่วมใจ ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อมท่ีดี พาชีวีมีสุข  เป็นต้น         

7.   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการที่ดี 
  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ ได้ด าเนินงานเกี่ยวกับโครงการ การออก
ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน  การร่วมจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ การจัดการ
เลือกตั้ง การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่
ประสบภัยต่าง ๆ ในต าบลยุหว่า การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในส านักงานของเทศบาลต าบลยุหว่า เพื่อให้
การบริหารจัดการและการบริการประชาชน เป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 
1.2.3 ผลส าเร็จที่วัดได้ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน
โครงการใน
แผนการ

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ  

(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

40 39 97.50 9,231,400 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ด้านเศรษฐกิจ 

9 3 33.33 39,880 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ด้านสังคม 

30 8 26.66 24,758,680 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

35 9 25.71 4,352,433 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ด้านสาธารณสุข 

27 13 48.14 432,521 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 

4 3 75.00 1,226,128 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการเมือง การบริหาร
จัดการ 

18 9 44.44 
 

 

720,992 

รวม 163 84 51.53 40,762,034 
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2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  

2.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต  
(1) ด าเนินการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานในพ้ืนที่ให้เป็นปัจจุบัน ให้มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 

น าไปสู่การจัดแผนงาน/โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการจัดท าผังเมืองได้อย่างเหมาะสม  
 (2) ด าเนินการส ารวจความต้องการของประชาชนในด้านต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทุก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 (3) ด าเนินส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยให้ประชาชนได้มี
ความรู้ความเข้าใจ และตระหนักเห็นถึงความส าคัญของการเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและในเขตหมู่บ้านของตนเอง เช่น การประชาคมหมู่บ้านในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
เป็นต้น  

(4) ด าเนินส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความรู้
ความเข้าใจในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นได้
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

 

2.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  
(1) ในการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรก าหนดจ านวนแผนงาน/โครงการ จะบรรจุ

ในแผนพัฒนาถิ่นให้ใกล้เคียงกับจ านวนงบประมาณรายรับของเทศบาล 
 (2) ควรติดตามการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่ ตั้ งใน เทศบัญญั ติ

งบประมาณรายจ่าย ให้สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณนั้น ๆ 

(3) ควรจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ในแต่ละยุทธศาสตร์ให้
สมดุลหรือใกล้เคียงกัน 

(4) ในการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลยุหว่า ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วถึงกัน 
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