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ส่วนที่ 1  
บทนำ 

 
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน    
มีจุดมุ่งหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเม่ือนำแนวคิดและหลักการ
ติดตามและประเมินผล (Monitoring Evaluation) มาประสานใช ้ด ้วยกันอย่างเหมาะสม จะช ่วยให้
นายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง สามารถกำกับดูแล 
ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนายาง จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการ เพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบล
นายาง หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการ หรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้กำหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลนายาง ตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการ หรือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่
กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ เพียงใด มี
ปัญหา อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินงานตามแผนงานและโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบ
ผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ 
ทำให้ทราบทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (Strengths)  
จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (Threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ ่งอาจจะเกิดจากนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รอง
ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง และบุคลากรของเทศบาล สภาพพ้ืนที่และผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู ่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่
แวดล้อมในสังคม ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนายาง 
  บทสรุปของความสำคัญคือ ในการไปสู่การวางแผนพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุม
รอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุด
แข็งขึ้น และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ 
พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียใน
เทศบาลตำบลนายางให้เกิดประโยชน์ เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมกับการ
ปรับปรุงและรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยการ
ติดตามและประเมินผล ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมาย 
เป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้อย่างดียิ่ง 
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไป
แล้วว่าส่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการ
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่าปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผล 
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แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดจากปัญหาเรื่องใด จึงได้
กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้ 
  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนายาง ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพ
ผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่อง การดำเนินงานโครงการ การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสม หรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลนายาง 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลนายาง 
  5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้า
สำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ ให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้สีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชน
ในเขตเทศบาลตำบลนายาง หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน โครงการของสำนัก/กองต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้   
  (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู ้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่รายงานผล และเสนอคาวมเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลท้องถิ่นมีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย 
      1) สมาชิกสภาเทศบาลที่สภาเทศบาลคัดเลือก จำนวน 3 คน 
      2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน 
      3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกเทศมนตรีคัดเลือก จำนวน 2 คน 
      4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน 
      5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกเทศมนตรีคัดเลือก จำนวน 2 คน 
      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนายาง ต้อง
ดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
      1. ประชุมเพ่ือกำหนดแนวทาง และวิธีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการ
กำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบลนายาง 
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      2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการและ
ห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประผเมินผลได้ตลอดเวลา 
      3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อนายกเทศมนตรีเพื่อดำเนินการต่อไป 
  2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนายาง ได้
กำหนดขั้นตอนเพ่ือการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล
ตำบลนายาง ดังนี้ 
      2.1 กำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด KPI) 
ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษา
ว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจ
ใช้วิธีสัมภาษณ์ และ/หรือสังเกต หรือเอกสาร แล้วนำผลที่ได้มากำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
      2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงาน
จากข้อ 2.1 มาวิเคราะห์แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วยประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม 
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่
จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
      2.3 ดำเนินการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ำตามท่ีกำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
      2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ 
แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้โดยอาจใช้วิธีทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิ (Gant Chart) หรือการใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
เทศบาลตำบลนายาง 
      2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยรายงาน
ตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้  การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมี
หลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสม 
      2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลนายางต่อนายกเทศมนตรี 
เพ่ือให้นายกเทศมนตรี เสนอต่อสภาเทศบาลตำบลนายาง และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบล
นายาง โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
      2.7 การวินิจฉัยสั่งการ  การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี 
หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลนายาง หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อำนาจในสำนัก/กองต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปและวินิจฉัยสั่งการ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป 
ซึ่งอาจกระทำโดยตรง หรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ ตามความเหมาะสมต่อนายกเทศมนตรี 
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  3. รายงาน 
      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนายาง มีอำนาจหน้าที่ใน
การรายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรี เพื่อให้
นายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลนายาง และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนายาง อย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งดภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
         รายงาน           เสนอ         ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/ 
                เสนอความเห็น 
         เสนอ 
 
     เสนอ           เสนอ 
 
 

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

คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล 

ผู้บริหาร 
ท้องถิ่น 

สภา 
ท้องถิ่น 

ผู้บริหาร 
ท้องถิ่น 

คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหาร 
ท้องถิ่น 



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



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



ส่วนท่ี 2 
การติดตามและประเมินผล 

 
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 กำหนดให้ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวม
ตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
      ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลตำบลนายาง จึงขอประกาศผลการ
ดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการ
บริหารจัดการเทศบาลตำบลนายาง ดังนี้ 
      1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลนายาง 
            1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลนายาง เป็นแผนยุทธศาสตร์ที ่กำหนด
ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตำบลนายาง ที่กำหนด
ยุทธศาสตร์และแผนงาน ที่แสดงถึงวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และจุดยืนทางยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาในอนาคต 
โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี แผนพัฒนาชุมชน 
      1.1.2 วิสัยทัศน์ “เทศบาลตำบลนายางเป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข” 
      1.1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลนายาง มีรายละเอียด ดังนี้ 
                            1) ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลนายาง  ประกอบด้วย 
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
                ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
                ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเศรษฐกิจพอเพียง  
                 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 ยุทธศาสตร์ที ่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที ่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
     1.1.4 เป้าประสงค์ 
                             1) การคมนาคมสะดวก สะดวก ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และระบบสาธารณูปโภคท่ัวถึง 
                    2) ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี การจัดสวัสดิการ การศึกษา กีฬา นันทนาการ ประเพณีวัฒนธรรม 
และการสาธารณสุข  มีประสิทธิภาพ  
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                   3) ประชาชนได้รับการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                              4) ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                   5) เทศบาลมีการบริหารและการจัดการที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
     1.1.5 กลยุทธ์ 
                 1) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ 
                          2) พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี    
                    3) พัฒนาด้านเศรษฐกิจตลอดจนส่งเสริมด้านการเกษตร และเศรษฐกิจพอเพียง 
                 4) ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 5) พัฒนาการบริหารจัดการที่ดี และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
     1.1.6 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
          เทศบาลตำบลนายาง ให้ความสำคัญต่อการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการจัดบริการสาธารณะ ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของเทศบาล 
ตลอดจนการส่งเสริม สนับสนุน เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส พัฒนาด้านการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญต่อการ
พัฒนาคน พัฒนาประทศให้มีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมความต้องการของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชน  
  1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
      เทศบาลตำบลนายาง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการ          
ที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุม
กรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโ ครงการเพ่ือ
พัฒนาพื้นที่ โดยบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
         เทศบาลตำบลนายาง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ปี พ.ศ.2565 จำนวน 
147 โครงการ นำมาบรรจุเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 67 โครงการ 
งบประมาณจำนวน 61,495,000.00 บาท จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 23 โครงการ งบประมาณ 25,924,000.00 บาท 
และตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ  420,000.00 บาท  รวมทั้งหมด 92 โครงการ ซึ่งในไตรมาส
ที่ 4 ได้มีการดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน 33 โครงการ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 42 โครงการ ที่ไม่ได้
ดำเนินการ จำนวน 17 โครงการ รวมทั้งสิ้น จำนวน  92  โครงการ  งบประมาณที่ดำเนินการ จำนวน 44,810,471.00  
บาท และสามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการ 

ตามแผน 

พัฒนาท้องถิ่น 

ปี 2565 

จำนวนโครงการ 

ตามเทศบัญญัติ/จ่าย

จากเงินสะสม 

พ.ศ. 2565 

งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ/จ่าย

จากเงินสะสม 

พ.ศ.2565 

โครงการ 

ที่อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 

โครงการที่

ดำเนินการเสร็จ

แล้ว 

โครงการที่ 

ไม่ได้ดำเนินการ 

(สถานการณ์ 

Covid-19) 

งบประมาณ 

ที่ดำเนินการ 

 

1. การพัฒนา

ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

80 

 

45 

 

40,403,900.00 

 

41 

 

4 

 

- 

 

37,951,200.00 
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ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการ 

ตามแผน 

พัฒนาท้องถิ่น 

ปี 2565 

จำนวนโครงการ 

ตามเทศบัญญัติ/ 

จ่ายจากเงินสะสม 

พ.ศ. 2565 

งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ/ 

จ่ายจากเงินสะสม 

พ.ศ.2565 

โครงการ 

ที่อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 

โครงการที่

ดำเนินการเสร็จ

แล้ว 

โครงการที่ 

ไม่ได้ดำเนินการ 

(สถานการณ์ 

Covid-19) 

งบประมาณ 

ที่ดำเนินการ 

 

2. การพัฒนา

ด้านสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

58 

 

 

42 

 

 

46,750,100.00 

 

- 

 

 

26 

 

 

16 

 

 

41,524,560.00 

 

3. การพัฒนา

ด้านเศรษฐกิจ 

และเศรษฐกิจ

พอเพียง 

3 2 75,000.00 - 2 - 70,911.00 

4. การพัฒนา

ด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากร 

ธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อม 

1 - 0 - - - 0 

5. การพัฒนา

ด้านการบริหาร

จัดการที่ดีใน

องค์กร และการ

มีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

5 3 610,000.00 1 1 1 373,000.00 

รวม 147 92 87,839,000 42 33 17 79,919,671 

 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

89 73,816,240.00 39 28,533,240.00 93 65,038,740.00 47 22,241,000.00 80 72,676,900.00 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้าน
สังคมและคุณภาพชีวิต 

65 50,832,200.00 71 63,115,200.00 69 61,065,200.00 71 65,477,200.00 58 59,112,200.00 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้าน
เศรษฐกิจ และเศรษฐกิจ
พอเพยีง 

3 590,000.00 3 590,000.00 3 590,000.00 3 590,000.00 3 590,000.00 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้าน
การอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอ้ม 

1 150,000.00 1 150,000.00 1 150,000.00 1 150,000.00 1 150,000.00 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้าน
การบริหารจัดการที่ดีใน
องค์กร และการมีส่วนรว่ม
ของประชาชน 

4 910,000.00 3 862,000.00 4 1,588,000.00 4 973,000.00 5 2,030,000.00 

รวม 162 126,298,440.00 117 93,250,440.00 170 128,431,940.00 126 89,431,200.00 147 134,559,100.00 
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  1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
      ผู้บริหารเทศบาลตำบลนายาง ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ใน
เทศบัญญัติงบประมาณ และงบประมาณที่สภาเทศบาลฯ มีมติอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม รวมทั้งสิ้น จำนวน 92 
โครงการ งบประมาณ 87,839,000 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 

ระยะเวลาที่
กำหนดไว้ใน

แผนการเนินงาน 

ผลการ
ดำเนินงาน 

เบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 

พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. 
ซอยข้างยูเนี่ยนเก่า 
หมู่ที่ 3 ต.นายาง  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

220,000 ม.ค.-ก.ย. 2565 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

- (กันเงิน)  
จำนวน 219,900 

2 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ซอยตาอาน หมู่ที่ 
11 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

110,000 ม.ค.-ก.ย. 2565 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

- (กันเงิน)  
จำนวน 95,600 

3 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ซอยบ้านนางหนูแทน 
หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

1,150,000 ม.ค.-ก.ย. 2565 ดำเนินการแล้ว 688,000  

4 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
เลียบลำห้วยยาง หมู่
ที่ 1 ต.ดอนขุนห้วย  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

1,990,000 ม.ค.-ก.ย. 2565 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

- (กันเงิน)  
จำนวน 1,390,000 

5 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
สายข้างประปา 
หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ่ 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

865,000 ม.ค.-ก.ย. 2565 ดำเนินการแล้ว 620,000  

6 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
สายบ้านนายสุรพล-
วงแหวน หมู่ที่ 7  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุร ี

1,450,000 ม.ค.-ก.ย. 2565 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

- (กันเงิน)  
จำนวน 999,800 
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ที ่ โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 

ระยะเวลาที่
กำหนดไว้ใน

แผนการเนินงาน 

ผลการ
ดำเนินงาน 

เบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

7 ก่อสร้างถนนลาด 
ยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ซอย 8 
ตะวันตก หมู่ที่ 10  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุร ี

1,900,000 ก.พ.-ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 1,422,000  

8 ก่อสร้างถนนลาด 
ยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายบ้าน
นายสืบ หมู่ท่ี 8  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุร ี

600,000 ก.พ.-ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 485,000  

9 ก่อสร้างถนนลูกรัง 
สายบ้านนางหาด 
หมู ่ที ่ 4 ต.ดอนขุน
ห้วย อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

120,000 ก.พ.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

- (กันเงิน)  
 

10 ก่อสร้างถนนลูกรัง 
สายหลังประปา 
หมู่ที่ 4 ต.ดอนขุน
ห้วย อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

170,000 ก.พ.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

- (กันเงิน)  

11 ก่อสร้างทางเท้าถนน
บ้านเนินทราย หมู่ที่ 
5 ต.นายาง อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุรี 

1,800,000 ก.พ.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

- (กันเงิน)  
 

12 ก่อสร้างฝายน้ำล้น 
พร้อมวางท่อ ค.ส.ล.
ซอย 2 ตะวันตก  
หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

1,000,000 ก.พ.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

- (กันเงิน)  
 

13 ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
ค.ส.ล.ซอยบ้าน 
นางอ๊อด หมู่ที่ 6  
ต.ดอนขุนห้วย  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

295,000 มี.ค.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

- (กันเงิน)  
จำนวน 250,000 

14 ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
ค.ส.ล. ซอยบ้านนาย
อนุ หมู่ที่ 7 ต.นายาง 
อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี 

350,000 มี.ค.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

- (กันเงิน)  
จำนวน 311,000 
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ที ่ โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 

ระยะเวลาที่
กำหนดไว้ใน

แผนการเนินงาน 

ผลการ
ดำเนินงาน 

เบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

15 ก่อสร้างเหมือง  
ค.ส.ล.สายบ้านนาย
ทองถึงบ้านผู้ใหญ่ 
หมู่ที่ 8 ต.นายาง  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

800,000 มี.ค.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

- (กันเงิน) 

16 ขุดลอกลำห้วยยาง 
หมู่ที่ 3,5,8 ต.นายาง 
หมู่ที่ 1 ต.ดอนขุน
ห้วย อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

480,000 มี.ค.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

- (กันเงิน) 

17 เปลี่ยนฝารางระบาย
น้ำ ค.ส.ล.ซอยบ้าน
นางเอียง หมู่ที่ 6  
ต.ดอนขุนห้วย  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

200,000 มี.ค.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

- (กันเงิน)  
จำนวน 196,000 

18 ขยายเขตประปา ซอย 
2 หลัง-ซอย 1 หมู่ที่ 5 
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

209,000 มี.ค.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

- (กันเงิน) 

19 ปรับปรุงท่อประปา 
ซอย 1 เหนือ หมู่ที่ 5 
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

444,000 ก.ย. 2565 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

- เงินสะสม 

20 ปรับปรุงท่อประปา 
ซอย 2 เหนือ หมู่ที่ 5 
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

482,000 ก.ย.2565 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

 เงินสะสม 

21 ปรับปรุงท่อประปา 
ซอย 3 ใต้ หมู่ที ่5  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

414,000 ก.ย. 2565 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

- เงินสะสม 

22 ปรับปรุงท่อประปา 
ซอย 4 เหนือ หมู่ที่ 5 
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

414,000 ก.ย. 2565 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

- เงินสะสม 

23 ขยายเขตประปา ซอย
ประปา-สายหลัก หมู่ที่ 5 
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

124,000 มี.ค.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

- (กันเงิน) 

24 ขยายเขตประปา 
หน้าวัดเทพประสิทธิ์ ถึง
โชคมั่นคง หมู่ที่ 11  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

294,000 มี.ค.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

- (กันเงิน) 
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ที ่ โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 

ระยะเวลาที่
กำหนดไว้ใน

แผนการเนินงาน 

ผลการ
ดำเนินงาน 

เบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

25 ปรับปรุงท่อประปา  
หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

300,000 มี.ค.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

- (กันเงิน) 

26 ปรับปรุงท่อประปา 
ซอย 3 ตะวันออก 
หมู่ที่ 10 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

52,900 มี.ค.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

- (กันเงิน) 

27 ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
พร้อมก่อสร้างราง
ระบายนำ้ ค.ส.ล.สาย
ท้ายหมู่บา้น หมู่ที ่2  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุร ี

2,600,000 มิ.ย.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

- เงินสะสม 

28 ก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายสุรินทร์ 
หมู่ที่ 3 ต.ดอนขุนหว้ย 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

1,990,000 มิ.ย.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

- เงินสะสม 

29 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
สายบ้านนายเหวิก 
หมู่ที่ 3 ต.ดอนขุนหว้ย 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

1,400,000 มิ.ย.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

- เงินสะสม 

30 วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
พร้อมบ่อพกั ซอย  
รพ.สต.วังยาว หมู่ที่ 7 
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุร ี

1,960,000 มิ.ย.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

- เงินสะสม 

31 ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยบ้านนายฉลอง  
หมู่ที่ 2 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

300,000 มิ.ย.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

- เงินสะสม 

32 ก่อสร้างเหมือง ค.ส.ล.
สายบ้านนายสถิต  
หมู่ที่ 3 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

1,000,000 มิ.ย.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

- เงินสะสม 

33 ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านนายปาด หมู่ที ่
4 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

1,300,000 มิ.ย.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

- เงินสะสม 

34 ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอย 5 ตะวันออก หมู่ที ่
10 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุร ี

1,950,000 มิ.ย.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

- เงินสะสม 
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ที ่ โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 

ระยะเวลาที่
กำหนดไว้ใน

แผนการเนินงาน 

ผลการ
ดำเนินงาน 

เบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

35 ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. 
หมู่ที่ 2,3,4,9 ต.นายาง 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

4,200,000 มิ.ย.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

- เงินสะสม 

36 ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายเลียบคลอง
ชลประทานไปบ้านดอน 
หมู่ที่ 6 ต.นายาง  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

1,600,000 มิ.ย.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

- เงินสะสม 

37 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยอ่างเก็บน้ำหุบ
กะพง 2 หมู่ที ่8  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

1,400,000 มิ.ย.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

- เงินสะสม 

38 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยหลัง ฝั่งซ้าย  
(ซอย 3-ซอย 4) หมู่ที ่5 
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุร ี

1,600,000 มิ.ย.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

- เงินสะสม 

39 ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอย
บ้านนายสวุิน หมู่ที่ 2 
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุร ี

130,000 มิ.ย.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

- เงินสะสม 

40 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้าน 
นางเหม่ง หมู่ที่ 4  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุร ี

1,190,000 มิ.ย.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

- เงินสะสม 

41 ก่อสร้างถนนลูกรัง  
สายไร่นายสมศักดิ์  
กลิ่นหอม หมู่ที่ 1  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุร ี

300,000 มิ.ย.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

- เงินสะสม 

42 ดาดเหมือง ค.ส.ล.ซอย
บ้านนายสม หมู่ที่ 3  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

200,000 มิ.ย.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

- เงินสะสม 
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ที ่ โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
ระยะเวลาที่กำหนดไว้
ในแผนการเนินงาน 

ผลการ
ดำเนินงาน 

เบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

43 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อม
รางระบายน้ำ 
ค.ส.ล.ซอยบ้านนาง 
รำแพน หมู่ที ่8  
ต.นายาง อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

800,000 มิ.ย.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

- เงินสะสม 

44 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้าน
นายชำนาญ หมู่ที ่8 ต.นา
ยาง อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

100,000 มิ.ย.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

- เงินสะสม 

45 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้านนาย
อ้อน หมู่ที ่4  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

150,000 มิ.ย.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

- เงินสะสม 

 รวม 45 โครงการ 40,403,900   3,215,000  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวติ 
    2.1  แผนงานงบกลาง 
1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 29,190,000 ต.ค.2564 - ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 26,272,900  
2 เบี้ยยังชีพคนพิการ 5,294,400 ต.ค.2564 - ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 4,665,600  
3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 468,000 ต.ค.2564 - ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 430,500  
 รวม 3 โครงการ 34,952,400   31,369,000  

    2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
1 โครงการส่งเสริมความรู้

เกี่ยวกบัภยัและการ
ป้องกันภัยให้แก่ประชาชน 

30,000 ม.ค.-ก.ย.65 ไม่ได้ดำเนินการ -  

2 โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาศักยภาพงาน
ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภยั 

50,000 ม.ค.-ก.ย.65 ไม่ได้ดำเนินการ - โอนลดไปเป็นเงิน
บำเหน็จ
ลูกจ้างประจำ 
30,000 บาท 

3 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา 
ภัยพิบัตปิระจำเทศบาล 
ตำบลนายาง 

100,000 ม.ค.-ก.ย.65 ไม่ได้ดำเนินการ -  

 รวม 3 โครงการ 180,000   -  
    2.3 แผนงานการศึกษา 
1 โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

2,072,500 ต.ค.2564-ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 2,069,565  

2 โครงการเพิ่มศักยภาพของ
พนักงานครูและผู้ดูแลเด็ก 

100,000 มี.ค.-ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 49,590  

3 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านหนองยาว 

2,256,000 ต.ค.2564-ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 2,256,000  

4 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนชาวไร่ 

840,000 ต.ค.2564-ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 798,000  
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ที ่ โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
ระยะเวลาที่กำหนดไว้
ในแผนการเนินงาน 

ผลการ
ดำเนินงาน 

เบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

5 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านหนอง 
เผาถ่าน 

739,200 ต.ค.2564-ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 739,200  

6 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านเนินทราย 

200,000 ต.ค.2564-ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 147,000  

7 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านร่องระกำ 

520,000 ต.ค.2564-ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 453,600  

8 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านหุบกะพง 

580,000 ต.ค.2564-ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 580,000  

9 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านดอน 

48,000 ต.ค.2564-ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 37,800  

10 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านนายาง 

680,000 ต.ค.2564-ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 672,000  

11 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
เขื่อนเพชร 

720,000 ต.ค.2564-ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 720,000  

12 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย 

567,000 ต.ค.2564-ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 567,000  

13 โครงการเปิดบ้านวิชาการ
โรงเรียนในเขตเทศบาล
ตำบลนายาง 

170,000 ต.ค.2564-ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 170,000  

14 โครงการแข่งขันสวดมนต์
หมู่ทำนองสรภัญญะ 

50,000 ต.ค.2564-ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 50,000  

15 โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียน 

150,000 ต.ค.2564-ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 150,000  

 รวม 15 โครงการ 9,692,700   9,459,755  
    2.4 แผนงานสาธารณสุข 
1 โครงการป้องกันโรคพิษ

สุนัขบ้าและควบคุม
ประชากรสุนัขและแมว 

250,000 ต.ค.2564-ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 249,900  

2 โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนเทศบาลตำบล
นายาง 

130,000 ต.ค.2564-ก.ย.2565 ไม่ได้ดำเนินการ โอนลดทั้งหมด ไปเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้ง 
30,000 บาท และ
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่ อปท. 
100,000 บาท 

3 โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา ยาเสพติด TO 
BE NUMBER ONE 

200,000 ต.ค.2564-ก.ย.2565 ไม่ได้ดำเนินการ โอนลดทั้งหมด ไปเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้ง 
200,000 บาท 

4 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม 

90,000 ต.ค.2564-ก.ย.2565 ไม่ได้ดำเนินการ โอนลดทั้งหมด ไปเป็นค่าบำรุงรักษา
และซ่อมแซม 
20,000 บาท  
ไปเป็นค่าวัสดุงาน
บ้านงานครัว 70,000 
บาท (งานกำจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏกิูล) 
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ที ่ โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
ระยะเวลาที่กำหนดไว้
ในแผนการเนินงาน 

ผลการ
ดำเนินงาน 

เบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

5 โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านตามพระราช
ประสงค์ 

140,000 ต.ค.2564-ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 86,405  

6 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ประสบภยั 
จากโรคติดต่ออุบัติใหม ่
ด้านการแพทย์และการ
สาธารณสุข 

50,000 ต.ค.2564-ก.ย.2565 ไม่ได้ดำเนินการ โอนลดทั้งหมด โอนไปเป็นค่า
บำรุงรักษาและ
ซ่อมแซม  
(งานกำจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏกิูล) 

 รวม 6 โครงการ 860,000   336,305  
    2.5 แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 
1 โครงการค่ายร่วมใจกัน 

ทำดีเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์
สำหรับเด็กและเยาวชน 

10,000 ก.พ.-ก.ย.2565 ไม่ได้ดำเนินการ -  

2 โครงการชะอำรวมใจ
เสริมสร้างพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด อำเภอ
ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี   

10,000 ม.ค.-ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 10,000  

3 โครงการสนับสนุนป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
อำเภอชะอำ จังหวัด
เพชรบุร ี

10,000 ม.ค.-ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 10,000  

 รวม 3 โครงการ 30,000   20,000  
    2.6 แผนงานการเกษตร 
1 โครงการช่วยเหลือ

เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย 
30,000 ต.ค.2564 - ก.ย.2565 ไม่ได้ดำเนินการ -  

 รวม 1 โครงการ 30,000   -  
    2.7 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
1 โครงการช่วยเหลือ

ประชาชนด้านการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

30,000 ม.ค.-ก.ย.2565 ไม่ได้ดำเนินการ -  

2 โครงการพัฒนาสุขภาพ
กายจิตเพื่อชีวิตคนพกิาร 
ที่สดใส 

20,000 ม.ค.-ส.ค.2565 ดำเนินการแล้ว 20,000  

 รวม  2 โครงการ 50,000   20,000  
    2.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
1 โครงการจัดงานวัน

สงกรานต์ 
200,000 มี.ค.-เม.ย.2565 ไม่ได้ดำเนินการ -  

2 โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนม พรรษาพระบาท 
สมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหา
วชิราลงกรณ พระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว 

150,000 มิ.ย.-ก.ค.2565 ไม่ได้ดำเนินการ -  

3 โครงการจัดงานวันแม่
แห่งชาติ 

100,000 ก.ค.-ส.ค.2565 ไม่ได้ดำเนินการ -  

4 โครงการจัดงานวันพ่อ
แห่งชาติ 

100,000 พ.ย.-ธ.ค.2564 ไม่ได้ดำเนินการ -  
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ที ่ โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
ระยะเวลาที่กำหนดไว้
ในแผนการเนินงาน 

ผลการ
ดำเนินงาน 

เบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

5 โครงการหล่อเทียนจำนำ
พรรษา 

35,000 มิ.ย.-ก.ค.2565 ไม่ได้ดำเนินการ -  

6 โครงการแข่งขันกีฬา
ชุมชน 

200,000 ม.ค.-ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 199,940 โอนเพิ่ม 100,000 

7 โครงการกีฬาต้าน 
ยาเสพติด 

100,000 ม.ค.-ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 99,560  

 รวม  7  โครงการ 885,000   299,500  
    2.9 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
1 โครงการงานพระนครคีรี-

เมืองเพชร คร้ังที่ 35 
ประจำป ี2565   

50,000 ธ.ค.2564-มี.ค.2565 ไม่ได้ดำเนินการ - ไม่มีการเบิกจ่าย 
(ปกครอง อ.ชะอำ  
ไม่ขอเบิก) 

2 โครงการจัดงานพระนคร
คีร-ีเมืองเพชร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

20,000 ก.พ.-มี.ค.2565 ดำเนินการแล้ว 20,000 ตั้งรายการใหม ่
รับโอนมาจากค่า 
เช่าบ้าน งานวางแผน
สถิติและวิชาการ 
20,000 บาท 

 รวม 2 โครงการ 70,000   20,000  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และเศรษฐกิจพอเพียง 
    3.1 แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 
1 โครงการส่งเสริมและ

จัดหาอาชีพให้แก่สตรีและ
กลุ่มสตรีในเขตเทศบาล 

50,000 ม.ค.-ก.ค.2565 ดำเนินการแล้ว 49,821 โอนมาเพิ่ม 20,000 

2 โครงการเพิ่มศักยภาพ
ผู้ประกอบการร้านอาหาร 
แผงลอยจำหนา่ยอาหาร 

25,000 ต.ค.2564 - ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 21,090  

 รวม  2  โครงการ 75,000   70,911  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนรว่มของประชาชน 
    4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
1 โครงการอบรมเพิ่ม

ประสิทธิภาพบุคลากร
เทศบาล 

200,000 ม.ค.-ก.ย.2565 ไม่ได้ดำเนินการ - โอนลดไปเป็นเงิน
บำเหน็จลูกจา้ง 
ประจำ100,000 บาท 

2 โครงการจัดงานวัน
เทศบาล 

10,000 เม.ย.-พ.ค.2565 ดำเนินการแล้ว - ไม่ใช้งบประมาณ 

 รวม 2 โครงการ 210,000   -  
    4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1 ก่อสร้างห้องสุขาหอประชุม

เทศบาลตำบลนายาง 
(อาคารญาณโมลี) 

400,000 ม.ค.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

- (กันเงิน) 
จำนวน 373,000 

 รวม 1 โครงการ 400,000   -  
 รวมทั้งสิ้น 92 โครงการ 87,839,000   44,810,471  
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

อนุมัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 45 40,403,900.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคณุภาพชีวิต 42 46,750,100.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ และเศรษฐกิจพอเพียง 2 75,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม - - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 3 610,000.00 

รวม 92 87,839,000.00 

 
    รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ และโครงการที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม ที่มีการ    
ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการ 
ตามแผน 

งบตาม 
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ  
ค.ส.ล. ซอยบ้านนายอนุ 
หมู่ที่ 7  
ต.นายาง อ.ชะอำ จ.
เพชรบุร ี

350,000.00 311,000.00 0.00 39,000.00 

2. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการสร้างถนน 
ค.ส.ล เลียบลำห้วยยาง 
หมู่ที่ 1 ต.ดอนขุนห้วย  
อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

1,990,000.00 1,390,000.00 0.00 600,000.00 

3. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง สายบา้นนางหาด 
หมู่ที่ 4 ต.ดอนขุนห้วย 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 

4. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการถนนลูกรัง สาย
หลังประปาหมู่ที่ 4 ต.
ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

170,000.00 170,000.00 0.00 0.00 

5. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ ค.ส.ล ซอย
บ้านนางอ๊อด หมู่ที่ 6  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุร ี

295,000.00 250,000.00 0.00 45,000.00 
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 ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม 

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

6. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการเปลี่ยนฝา
รางระบายนำ้ ค.ส.ล 
ซอยบ้านนางเอียง 
หมู่ที่ 6  
ต.ดอนขุนห้วย  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

200,000.00 196,000.00 0.00 4,000.00 

7. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล สายข้างระปา 
หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

865,000.00 620,000.00 620,000.00 245,000.00 

8. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่องสร้าง
ถนน ค.ส.ล สายบ้าน
นายสุรพล-วงแหวน 
หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

1,450,000.00 999,800.00 0.00 450,200.00 

9. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างฝาย
น้ำล้น พร้อมวางท่อ 
ค.ส.ล ซอย 2 
ตะวันตก หมู่ที ่8  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 

10. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายบ้าน
นายสืบ หมู่ท่ี 8 
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

600,000.00 485,000.00 485,000.00 115,000.00 

11. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล ซอยบ้าน 
นางหนูแทน หมู่ที่ 9 
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

1,150,000.00 688,000.00 688,000.00 462,000.00 

12. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล ซอยตาอาน  
หมู่ที่ 11 ต.เขาใหญ่ 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

110,000.00 95,600.00 0.00 14,400.00 
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 ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม 

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

13. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล พร้อมวางท่อ 
ค.ส.ล ซอยข้างยูเนี่ยนเก่า 
หมู่ที่ 3 ต.นายาง อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุรี 

220,000.00 219,900.00 0.00 100.00 

14. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างเหมือง 
ค.ส.ล สายบ้านนายทอง
ถึงบ้านอยู่ใหญ่ หมู่ที่ 8  
ต.นายาง อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

800,000.00 800,000.00 0.00 0.00 

15. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขุดลอก 
ลำห้วยยาง หมู่ที่ 3,5,8 
ต.นายาง หมู่ท่ี 1  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุร ี

480,000.00 480,000.00 0.00 0.00 

16. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างทางเท้า
ถนนบ้านเนินทราย หมู่ที่ 
5 ต.นายาง อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 0.00 

17. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต ซอย 8 
ตะวันตก หมู่ที่ 10  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุร ี

1,900,000.00 1,422,000.00 1,422,000.00 478,000.00 

18. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สังคมและคุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 29,190,000.00 26,271,500.00 26,271,500.00 2,918,500.00 

19. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สังคมและคุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพความพิการ 5,294,400.00 4,665,600.00 4,665,600.00 628,800.00 

20. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สังคมและคุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 468,000.00 430,500.00 430,500.00 37,500.00 

21. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

2,072,500.00 2,069,565.00 2,069,565.00 2,935.00 

22. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมเพิ่ม
ศักยภาพของพนักงานครู
และผูดู้แลเด็ก 

100,000.00 49,590.00 49,590.00 50,410.00 

23. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการแข่งขันกีฬา
ชุมชน 

200,000.00 199,940.00 199,940.00 60.00 
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  ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการ 
ตามแผน 

งบตาม 
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

24. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการกีฬาต้านยาเสพตดิ 100,000.00 99,560.00 99,560.00 440.00 

25. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า และควบคมุประชากร
สุนัขและแมว 

250,000.00 249,900.00 249,900.00 100.00 

26. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน 
ตามพระราชประสงค ์

140,000.00 86,105.00 86,105.00 53,895.00 

27. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนาสุขภาพกาย
จิตเพื่อชีวิตคนพิการที่สดใส 

20,000.00 10,835.00 10,835.00 9,165.00 

28. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการชะอำร่วมใจ
เสรมิสร้างพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุร ี

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

29. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนการป้อง 
กันและแก้ไขปญัหายา 
เสพติด อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

30. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านดอน 

48,000.00 37,800.00 37,800.00 10,200.00 

31. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย 

567,000.00 567,000.00 567,000.00 0.00 

32. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านหุบกะพง 

580,000.00 580,000.00 580,000.00 0.00 

33. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านเนินทราย 

158,500.00 147,000.00 147,000.00 11,500.00 

34. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน 

739,200.00 739,200.00 739,200.00 0.00 

35. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนชาวไร ่

840,000.00 798,000.00 798,000.00 42,000.00 

36. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านร่องระกำ 

495,400.00 453,600.00 453,600.00 41,800.00 

37. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านนายาง 

680,000.00 672,000.00 672,000.00 8,000.00 

38. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนนคิมสร้างตนเอง 
เขื่อนเพชร 

720,000.00 720,000.00 720,000.00 0.00 

39. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านหนองยาว 

2,256,000.00 2,256,000.00 2,256,000.00 0.00 
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  ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการ 
ตามแผน 

งบตาม 
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

40. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียน 

150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 

41. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการแข่งขันสวดมนต์หมู่
ทำนองสรภัญญะ 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

42. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการเปิดบ้านวิชาการ
โรงเรียนในเขตเทศบาล
ตำบลนายาง 

170,000.00 170,000.00 170,000.00 0.00 

43. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการจดังานพระนครคีรี- 
เมืองเพชร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

44. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจ และเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการส่งเสริมและจัดหา
อาชีพให้แก่สตรีและกลุม่
สตรีในเขตเทศบาล 

50,000.00 49,821.00 49,821.00 179.00 

45. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจ และเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการเพิม่ศักยภาพ
ผู้ประกอบการร้านอาหาร 
แผงลอยจำหนา่ยอาหาร 

25,000.00 21,090.00 21,090.00 3,910.00 

46. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การบริหารจัดการที่ดีใน
องค์กร และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

โครงการก่อสร้างห้องสุขา
หอประชุมเทศบาลตำบล 
นายาง (อาคารญาณโมลี) 

400,000.00 373,000.00 0.00  27,000.00 

 1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน  

 เชิงปริมาณ 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการพัฒนา 
ที่ดำเนินการจริง 

(จำนวนโครงการ) 

จำนวนเงิน 
ที่ดำเนินการจริง  

(บาท) 

เป้าหมายที่ได้จริง 
หรือได้ผลจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 
1.การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

4 3,215,000.00 เส้นทางคมนาคมภายในเขต
เทศบาล มีความสะดวก 
ได้มาตรฐาน ประชาชนมีน้ำใช้
เพื่ออุปโภค บริโภคและการทำ
เกษตรกรรม 

2. การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

งบกลาง 3 31,369,000.00 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
ท่ีขึ้นทะเบียนได้รับเบ้ียงยังชีพ 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

- - - 

การศึกษา 15 9,459,755.00 สนับสนุนงบประมาณให้
โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขต
เทศบาล 

การศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

2 299,500.00 การจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน 
/กีฬาต้านยาเสพติด 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการพัฒนา 
ที่ดำเนินการจริง 

(จำนวนโครงการ) 

จำนวนเงิน 
ที่ดำเนินการจริง  

(บาท) 

เป้าหมายที่ได้จริง 
หรือได้ผลจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 
 สาธารณสุข 2 336,305.00 รณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรค 

สังคมสงเคราะห์ 1 20,000.00 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ 
สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

2 20,000.00 สนับสนุนงบประมาณให้ท่ีทำ
การปกครองอำเภอชะอำ 

บริหารงานท่ัวไป 1 20,000.00 สนับสนุนงบประมาณให้
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี 

3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และเศรษฐกิจพอเพียง 

สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

1 49,821.00 ส่งเสริมการสร้างอาชีพ 

สาธารณสุข 1 21,090.00 จัดฝึกอบรมผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร/แผงลอยจำหน่าย
อาหาร 

4.การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม 

- -  - 

5. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กร  
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

บริหารงานท่ัวไป 1 ไม่ใช้งบประมาณ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน 

อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

- - - 

รวม 33 44,810,471.00  

 
 เชิงคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการพัฒนา 
ที่ดำเนินการจริง 

(จำนวนโครงการ) 

จำนวนเงิน 
ที่ดำเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมายที่ได้จริง 
หรือได้ผลจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลลัพธ์ที่ได้จริงหรือสิ่ง
ที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย

ที่ประชาชนได้รับ 
1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

4 3,215,000.00 - ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต 
- ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 
 

- ถนนได้มาตรฐาน 
 

2. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

งบกลาง 3 31,369,000.00 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/
ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ 

ประชาชนท่ีขึ้นทะเบียน
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

- - - - 

การศึกษา 15 9,459,755.00 - อบรมพนักงานครู ครู
ผู้ดูและเด็ก และ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 
- สนับสนุนงบประมาณ 

การพัฒนาพนักงานครู 
/ผู้ดูแลเด็ก/ นักเรียนมี
ความรู้มีประสบการณ์ 
และมีคุณภาพชีวิต 
ท่ีดีขึ้น 

การศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

2 299,500.00 กิจกรรมอนุรักษ์  
สืบสานประเพณี 

ประเพณีวัฒนธรรม
ได้รับการสืบทอด 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการพัฒนา 
ที่ดำเนินการจริง 

(จำนวนโครงการ) 

จำนวนเงิน 
ที่ดำเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมายที่ได้จริง 
หรือได้ผลจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลลัพธ์ที่ได้จริงหรือสิ่ง
ที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย

ที่ประชาชนได้รับ 
 สาธารณสุข 2 336,305.00 รณรงค์ ป้องกัน 

ควบคุมโรค 
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

 สังคมสงเคราะห์ 1 20,000.00 กิจกรรมอบรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้พิการ 

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

 สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

2 20,000.00 สนับสนุนงบประมาณ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

 แผนงานการเกษตร 0 0 - - 
บริหารงานท่ัวไป 1 20,000.00 สนับสนุนงบประมาณ เศรษฐกิจภาคการ

ท่องเท่ียวดีขึ้น 
3. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและ
เศรษฐกิจพอเพียง 

สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

1 49,821.00 ส่งเสริมการสร้างอาชีพ มีรายได้เพ่ิมขึ้น 

สาธารณสุข 1 21,090.00 อบรมผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร แผงลอย
จำหน่ายอาหาร 

ประชาชนได้บริโภค
อาหารท่ีสะอาด 
ถูกสุขลักษณะ 

4.การพัฒนาด้าน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม 

สาธารณสุข 0 0 - - 

5. การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 
ท่ีดีในองค์กร และ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

บริหารงานท่ัวไป 1 ไม่ใช้งบประมาณ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม มีความตระหนักรู้ใน
หน้าท่ี และการมี 
ส่วนร่วม 

รวม 33 44,810,471.00   

 
1.5 ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข 
  เนื่องจากเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทำให้ไม่สามารถ
ดำเนินโครงการได้ จำนวน 17 โครงการ  
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2. การติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    2.1  การติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ 
 2.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
         1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ของเทศบาลตำบลนายาง มีความสัมพันธ์สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้องกับ ร่างแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ซึ่งเทศบาล
ตำบลนายางกำหนดดำเนินการในเรื่องการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ ซึ่ง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและศักยภาพสินค้าและบริการเพื่อการ
ท่องเที่ยว การค้า และพ้ืนที่เศรษฐกิจ และจังหวัดเพชรบุรีได้กำหนดเป้าประสงค์ไว้ดังนี้  
  (1) เพชรบุรีมีความเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ มีการกระจายรายได้สู่ชุมชน ประชาชนมีอาชีพและ
รายได้ที่ม่ันคง เศรษฐกิจฐานชุมชนเข้มแข็ง  
  (2) การคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์จังหวัด สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ
รองรับการค้า การเกษตร การท่องเที่ยว และการพัฒนา  
  (3) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีความเข้มแข็ง ครบวงจร เชื่อมโยงระหว่างจังหวัด กลุ่มจังหวัด 
ยกระดับสู่ภูมิภาค อาเซียน และนานาชาติ  
  (4) ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมีคุณภาพมาตรฐานการส่ งออก สินค้าทางการเกษตร
สามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัด สร้างงาน อาชีพ และรายได้แก่ชุมชน ประชาชน  
  (5) ภาครัฐมีความพร้อมในการหนุนเสริมการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ 4.0 ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาความม่ังคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร  
         2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ซึ่งกำหนดให้เทศบาลตำบลนายางดำเนินการในเรื่อง
การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และจังหวัดเพชรบุรีได้
กำหนดเป้าประสงค์ไว้ ดังนี้  
  (1) เพชรบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ คนสุขภาพดี ปัญหาความไม่ปลอดภัย ปัญหาสังคมของจังหวัดในทุกด้าน
ลดลงอย่างต่อเนื่องจนผ่านเกณฑ์มาตรฐานและเป้าหมายการพัฒนาประเทศ  
  (2) เพชรบุรีเมืองแห่งการเรียนรู้ ประชาชน ชุมชนตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลง จังหวัดเพชรบุรีมีความ
พร้อมในการเป็นเมืองท่ีพอเพียงของประเทศ  
  (3) หมู่บ้านมีศักยภาพในการพ่ึงตนเองสูง ประชาชนมีวิถีชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่เข้มแข็งเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง  
  (4) องค์กรภาครัฐมีสมรรถนะสูง บุคลากรมีคุณภาพ การบริหารจัดการมีธรรมาภิบาล การบริการ
ขององค์กรภาครัฐและประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดพัฒนาสู่สากล 
         3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเศรษฐกิจพอเพียง ของเทศบาลตำบลนายาง มี
ความสัมพันธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ซึ่งกำหนดให้เทศบาลตำบลนายางดำเนินการในเรื่องการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ตลอดจน
ส่งเสริมด้านการเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและศักยภาพสินค้าและบริการเพ่ือการท่องเที่ยว การค้า และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  การเสริมสร้างและพัฒนาต้นทุน
ทางทรัพยากรภาคการเกษตร และจังหวัดเพชรบุรีได้กำหนดเป้าประสงค์ไว้ดังนี้  
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  (1) เพชรบุรีเมืองแห่งการเรียนรู้ ประชาชน ชุมชนตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลง จังหวัดเพชรบุรีมีความ
พร้อมในการเป็นเมืองที่พอเพียงของประเทศ  
  (2) หมู่บ้านมีศักยภาพในการพ่ึงตนเองสูง ประชาชนมีวิถีชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่เข้มแข็งเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
         4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของเทศบาลตำบล    
นายาง มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ด้านการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งกำหนดให้เทศบาลตำบลนายางดำเนินการในเรื่องการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจังหวัดเพชรบุรีได้กำหนดเป้าประสงค์ไว้ดังนี้  
  (1) พื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ ปัญหาภัยธรรมชาติลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง  
  (2) จังหวัดเพชรบุรี มีดิน น้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาการเกษตร
คุณภาพ  
  (3) การบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติมีประสิทธิภาพ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมจนสามารถลด
ปัญหาได้อย่างต่อเนื่อง  
  (4) จังหวัดเพชรบุรี มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สามารถจัดการปัญหาทางสิ่งแวดล้อมได้ทั่วทุกพ้ืนที่  
  (5) จังหวัดมีศักยภาพทางพลังงาน สามารถจัดการพลังงานเพื่อลดต้นทุนทางการเกษตรและหนุน
เสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน 
         5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน ของ
เทศบาลตำบลนายาง มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเสริมสร้าง
ศักยภาพคน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย ซึ่งกำหนดให้เทศบาลตำบลนายางดำเนินการในเรื่องการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน และจังหวัดเพชรบุรีได้กำหนดเป้าประสงค์ไว้ดังนี้  
  (1) องค์กรภาครัฐมีสมรรถนะสูง บุคลากรมีคุณภาพ การบริหารจัดการมีธรรมาภิบาล การบริการ
ขององค์กรภาครัฐและประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดพัฒนาสู่สากล  
  ซึ่งเทศบาลตำบลนายางได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลนายางสอดคล้องเชื่อมโยงกันใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
  2.1.2 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลนายาง 
  1) เทศบาลตำบลนายาง ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “เทศบาลตำบลนายางเป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข” ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งม่ันในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านเศรษฐกิจและ
สังคม จะเห็นได้จากการกำหนดยุทธศาสตร์ไว้ ดังนี้ 
      1.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยกำหนดโครงการ จำนวน 45 โครงการ 
ปรากฏในแผนงาน ดังนี้ 
   1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา พบว่าจำนวนโครงการ 45 โครงการได้ดำเนินการจน
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จำนวน 4 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 8.89 ของโครงการที่ดำเนินการจริง
ทั้งหมด 
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      1.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีว ิต  โดยกำหนดโครงการ จำนวน 42 
โครงการ ปรากฏในแผนงาน ดังนี้ 
   1. แผนงานบกลาง พบว่าจำนวนโครงการ 3 โครงการได้ดำเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จำนวน หรือคิดเป็นร้อยละ 7.14 ของโครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมด 
   2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน พบว่าจำนวนโครงการ 3 โครงการ ได้ดำเนินการจน
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ จำนวน 0 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของโครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมด 
   3. แผนงานการศึกษา พบว่าจำนวนโครงการ 15 โครงการ ได้ดำเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 15 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 35.71 ของโครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมด 
   4. แผนงานสาธารณสุข พบว่าจำนวนโครงการ 6 โครงการได้ดำเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 2 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 4.76 ของโครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมด 
   5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน พบว่าจำนวนโครงการ 3 โครงการ         ได้
ดำเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  จำนวน 2 โครงการหรือคิดเป็นร้อยละ 4.76 ของโครงการที่
ดำเนินการจริงทั้งหมด 
   6. แผนงานการเกษตร พบว่าจำนวนโครงการ 1 โครงการได้ดำเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 0 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของโครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมด 
   7. แผนงานสังคมสงเคราะห์ พบว่าจำนวนโครงการ 2 โครงการได้ดำเนินการจนเกิดผล
สัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ จำนวน 1 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 2.38 ของโครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมด 
   8. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ พบว่าจำนวนโครงการ 7 โครงการได้
ดำเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จำนวน 2 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 4.76 ของโครงการที่
ดำเนินการจริงทั้งหมด 
   9. แผนงานบริหารงานทั่วไป พบว่าจำนวนโครงการ 2 โครงการได้ดำเนินการจนเกิดผล
สัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ จำนวน 1 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 2.38 ของโครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมด 
      1.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเศรษฐกิจพอเพียง โดยกำหนดโครงการ จำนวน 2 
โครงการ ปรากฏในแผนงาน ดังนี้ 
   1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน พบว่าจำนวนโครงการ 2 โครงการได้ดำเนินการ
จนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จำนวน 2 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการที่ดำเนินการจริง
ทั้งหมด 
   2. แผนงานสาธารณสุข พบว่าจำนวนโครงการ 0 โครงการได้ดำเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของโครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมด 
      1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกำหนด
โครงการ จำนวน 0 โครงการ  
      1.5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน
โดยกำหนดโครงการ จำนวน 3 โครงการ ปรากฏในแผนงาน ดังนี้ 
    1. แผนงานบริหารงานทั่วไป พบว่าจำนวนโครงการ 3 โครงการได้ดำเนินการจนเกิดผล
สัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ จำนวน 1 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 33.33 ของโครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมด 
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การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด/

ภาค 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ของ 
อปท. 

ในเขตจังหวัด
เพชรบุรี 

ยุทธศาสตร์ของ
เทศบาลตำบลนา

ยาง 

โครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 
ตาม
แผน 

อนุมัติ 
งปม. 

ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

ด้านการพัฒนา
โครงสร้าง 
พื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
ศักยภาพ 
สินค้าและบริการ
เพื่อการ
ท่องเท่ียวการค้า
และพื้น 
ท่ีเศรษฐกิจ 

การพัฒนาความ
มั่งค่ังด้าน 
เศรษฐกิจจากฐาน
การ 
ท่องเท่ียว การค้า 
การบริการ และ
การเกษตรแบบ
ครบวงจร 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

80 45 

การพัฒนา
เสริมสร้างศักยภาพ
คน 

การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย์ 

- การเสริมสร้าง
ความมั่นคง ความ
สงบเรียบร้อยและ
สังคมคุณภาพท่ี
พึ่งตนเองได้ด้วย
ศาสตร์พระราชา 

- การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา
และคุณภาพชีวิต 
- การพัฒนาด้านการ
จัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษา
ความ 
สงบเรียบร้อย 
-การพัฒนาด้าน
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

การพัฒนาด้านสังคม
และ 
คุณภาพชีวิต 

58 42 

ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

การสร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 

- การพัฒนาด้าน
โครง 
สร้างพื้นฐานและ 
ศักยภาพสินค้า
และ 
บริการเพื่อการ
ท่องเท่ียวการค้า
และพื้นท่ี
เศรษฐกิจ 
- เสริมสร้างและ
พัฒนาต้นทุนทาง
ทรัพยากรภาค
การเกษตร 

การพัฒนาความ
มั่งค่ังด้าน 
เศรษฐกิจจากฐาน
การ 
ท่องเท่ียว การค้า 
การบริการ และ
การเกษตรแบบ
ครบวงจร 

การพัฒนาด้านการ
วางแผน 
ส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรม 
เศรษฐกิจพอเพียง
และการท่องเท่ียว 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3 2 

ด้านการสร้างความ
เติบโต 
บนคุณภาพชีวิตท่ี
เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม 

ด้านการเติบโตท่ี
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

อนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
อย่างสมดุลและ
ยั่งยืน 

การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

1 0 
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ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด/

ภาค 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ของ 
อปท. 

ในเขตจังหวัด
เพชรบุรี 

ยุทธศาสตร์ของ
เทศบาลตำบล

นายาง 

โครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ตาม
แผน 

อนุมัติ 
งปม. 

การพัฒนา
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

- การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย์ 
- การบริหาร
จัดการในภาครัฐ 
การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และธรร
มาภิบาลใน
สังคมไทย 

- การเสริมสร้าง
ความมั่นคง 
ความสงบ
เรียบร้อย และ
สังคมคุณภาพท่ี
พึ่งตนเองได้ด้วย
ศาสตร์พระราชา 

การพัฒนาด้าน
กระบวนการ
บริหารจัดการที่ดี
ในองค์กรและการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการที่ดีใน
องค์กรและการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

5 3 

     รวม 147 92 

 
  1) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 147 โครงการ ได้รับอนุมัติตั้งงบประมาณ 
92 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 62.59 ของจำนวนโครงการ 
ที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
  2) จำนวนย ุทธศาสตร ์ท ี ่ ไม่ ได้ดำเน ินการค ือ ย ุทธศาสตร์ การพ ัฒนาด ้านการอน ุร ั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.68 
ของจำนวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
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 2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
      1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยสนับสนุน 

ดำเนินการจริง 
จำนวน 
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช่าง/กองการ
ประปา 

กองคลัง 45 37,951,200 

การพัฒนาด้าน
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

การดำเนินงาน
อื่น 

งบกลาง กองสวัสดิการ
สังคม 

กองคลัง            
สำนักปลัดเทศบาล 

3 31,369,000 

บริหารท่ัวไป การรักษาความ
สงบภายใน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล  
(งานป้องกันฯ) 

กองคลัง 0 0 

บริการชุมชน
และสังคม 

การศึกษา กองการศึกษา กองคลัง            15 9,459,755 

บริการชุมชน
และสังคม 

สาธารณสุข กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

กองคลัง            
สำนักปลัดเทศบาล  
กองสวัสดิการสังคม  

2 336,305 

บริการชุมชน
และสังคม 

สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

กองคลัง            2 20,000 

การเศรษฐกิจ การเกษตร กองสวัสดิการ
สังคม 

กองคลัง 0 0 

บริการชุมชน
และสังคม 

สังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการ
สังคม 

กองคลัง             1 20,000 

บริการชุมชน
และสังคม 

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา 
 

กองคลัง            2 299,500 

บริการชุมชน
และสังคม 

บริหารงานท่ัวไป สำนัก
ปลัดเทศบาล 

กองคลัง              
 

1 20,000 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

บริการชุมชน
และสังคม 

สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 
กองสาธารณสุข 

กองคลัง            2 70,911 

การพัฒนาด้าน
การอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชน
และสังคม 

การเกษตร 
 
 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

กองคลัง            
สำนักปลัดเทศบาล 

0 0 

การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการที่ดีใน
องค์กรและการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

บริหารท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป 
 
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

กองคลัง            
 
กองช่าง              

1 
 
1 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

373,000 

รวม     75 79,919,671 
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2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลนายาง จะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
  (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 
2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  การกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลนายาง ดังนี้ 
  (1) ผู้บริหารท้องถิ่นได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลนา
ยาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 28  
  (2) การบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(e-Plan)  
  (3) แบบการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (4) แบบการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 2.5 แบบสำหรับการติดตามประเมินผล  
      2.5.1 การติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ 

ลำดับ ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3 ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 60 
 3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) (5) 
 3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (5) 
 3.3  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) (5) 
 3.4  ยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
 3.5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (5) 
 3.6  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (5) 
 3.7 วิสัยทัศน์ (5) 
 3.8 กลยุทธ์ (5) 
 3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
 3.10  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) (5) 
 3.11  แผนงาน (5) 
 3.12  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 
 รวมคะแนน 100 
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 แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของ
หมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ
ภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ 
ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ 
2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมืองการปกครอง การ
เลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน
ประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(20) 
(5) 

 

3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม 
สงค์เคราะห์ ฯลฯ 
4) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น 
การนับถือศาสนาประเพณี และงานประจำปี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและของ 
ที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ 

(5)  

5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การ
คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ  
6) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่นการเกษตร 
การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

(5)  

7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการ
มีส่วนร่วมของประชาชหรือการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วม
ทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ 
ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
แก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนถิ่น (brainstorming) 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ 

1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบาย
ของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-
down) 

(20) 
(5) 

 

2) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน 
การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(5)  

3) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นท่ีสีเขียว ธรรมชาติ
ต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน 
การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 
4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(5)  

5) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือ
ประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต 
ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดข้ึนใน
การพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค 
Demand (Demand Analysis)/Global Demand 
และ Trend Analysis หรืออ่ืน ๆ 

(5)  

3. ยุทธศาสตร์ 
    3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี (พ.ศ.2561-2580) 

การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(60) 
(5) 

 

    3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 หรือ ฉบับที่ 13 

การกำหนดการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือ
หมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
    3.3 เป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : 
ADGs) 

การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ 
SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ 
SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(5)  

    3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

(5)  

    3.5 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่
สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด 

(5)  

    3.6 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพ
ทั่วไป และข้อมูลพ้ืนฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนา
และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่
จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 

(5)  

    3.7 วิสัยทัศน ์ การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะ
แสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดข้ึนในอนาคต และศักยภาพ
ที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่น 

(5)  

    3.8 กลยุทธ ์ การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงช่องทาง 
วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนใน
สิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็น
คำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือ
ปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะ
พัฒนาอะไร 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
    3.9 เป้าประสงค์ของ 
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ 
กลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดข้ึน มุ่งหมายสิ่งหนึ่ง 
สิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้า 
ประสงค์จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคือ
อะไร 

(5)  

    3.10 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ (Positioning) 

การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ใน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่
เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิด
ผลสำเร็จได ้

(5)  

    3.11 แผนงาน การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการ
จำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตาม
วิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้
ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่
จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 
แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพ่ือการ
พัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร 
ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่ 

(5)  

    3.12 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวม
ที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุก
ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-
2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(ฉบับที่ 12 หรือ ฉบับที่ 13 SDGs แผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไร
เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ระดับมหภาค 

(5)  

รวมคะแนน 20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด 100  
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          2.5.2 การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

ลำดับ ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา 5 
5 โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 30 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณ 

ได้ถูกต้อง 
(5) 

 5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
 5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ (5) 
 5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
(5) 

6 โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 35 
 6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

ในภาพรวม 
(5) 

 6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหา 
ความยากจน 

(5) 

 6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหาร
จัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(5) 

 6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำดไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ (5) 
 6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้าน

การศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(5) 

 6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

(5) 

 6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการน้ำ 

(5) 

 รวมคะแนน 100 
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 แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1. การสรุปสถานการณ์
พัฒนา 

1) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือ
ประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้
ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิง
เทคนิค Demand (Demand Analysis)/ Global 
Demand  
หรืออ่ืน ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพ่ือสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

10 
(5) 

 

 2) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือ
ประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต 
ทิศทาง แนวโน้อมที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นใน
การพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค 
Demand (Demand Analysis)/ Global 
Demand  
หรืออ่ืน ๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการ
เพ่ือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

2. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

1) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการ
ใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ 
งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้
กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ 
สามารถอธิบายได้ ตามหลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และ
อำนาจที่กำหนดไว้ 

10 
(5) 

 

 2) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่
กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่
ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก 
(1) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของ
ข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
3. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

1) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมิน
ประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำ
เทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ
กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการใน
พ้ืนที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และ
เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มี
ความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา 
ครุภัณฑ์ วัสดุ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือ
ลักษณธถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ 
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

10 
(5) 

 

 2) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่
กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์
ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุข
ที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น 
กราฟ สถิติ เป็นต้น 

(5)  

4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
แผนงานการพัฒนา 

1) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่น
ซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วย
เทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand 
Analysis)/ Global Demand/Trend หลักการบูร
ณาการ (Integration) หรืออ่ืน ๆ โดยนำไปจัดทำ
เป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม 

10 
(5) 

 

 2) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำ
โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุในการจัดทำบริการ
สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม 

(5)  
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5. โครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
   5.1 ความชัดเจนของ 
ชื่อโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
 
1) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่
ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่
กำหนดไว้ 
2) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และดำเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีกำหนดไว้ 
ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนา
อะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต 

25 
(5) 

 

    5.2 กำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 

การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความ
ชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง
กับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจนมี
ลักษณะเฉาะเจาะจง จะดำเนินการเพ่ือสนับสนุน/
ส่งเสริม ฯลฯ 

(5)  

    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความชัดเจน
นำไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้อง
ไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวน
เท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ดำเนินงาน และระยะเวลา
ดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้ทำ
ที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมี
หลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก 
กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การ
ประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ” 

(5)  
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   5.4 มีการประมาณการ
ราคาถูกหลักตามวิธีการ
งบประมาณ 

1) มีการประมาณการราคาในโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นเพ่ือจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณการ
ราคาถูกหลักตามวิธีการงบประมาณ การประมาณ
การราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการ
สาธารณะหรือกิจกรรมสาธสารณะหรือถูกต้องตาม
หลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มีความโปร่งใสในการ
กำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 
การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) 
2) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลัก
สำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) 
ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (4) ลดความเหลื่อมล้ำในการ
พัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (5) 
ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ 
วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น 

(5)  

   5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด 
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance 
Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้
บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอก
ประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนด
ความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดสิ่งที่ได้รับ (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่า
จะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาด
ว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้ง
หนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว 
ฯลฯ  

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
   5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับโครงการและ
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการดำเนินงาน
ตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าหรือวัตถุประสงค์ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้
และมีความเฉพาะเจาะจงในการดำเนินงานตาม
โครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับความสำเร็จได้ 
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) 
เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง (5) 
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5)  

6. โครงการพัฒนาที่นำไป
จัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 
    6.1 โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ในภาพรวม 

 
 
 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ 
กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไป
ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรม
สาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ 

35 
(5) 

 

     6.2 โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายแก้ไข
ปัญหาความยากจน 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม 
ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
ยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น 
จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ 

(5)  

    6.3 โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายด้านการ
บริหารจัดการอนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม 
ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือ
บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
    6.4 โครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ
สุขภาวะ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม 
ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุข
ภาวะหรือการดำเนินการสาธารณสุข จำนวนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตาม
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ที่ตั้งไว้ 

(5)  

    6.5 โครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ
ด้านการศึกษา ศิลปะ 
ศาสนา วัฒนธรรมจารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม 
ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้าน
การศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 
ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ 

(5)  

    6.6 โครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย โครงการ กิจกรรม 
ครุภัณฑ์ วัสดุงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 
ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ 

(5)  

    6.7 โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ
ด้านการบริหารจัดการน้ำ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม 
ครุภัณฑ์ วัสดุงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการ
บริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ 
ขุด ติดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำ รวมถึง
น้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ 

(5)  

รวม 20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด 100  
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2.6 แนวทางการดำเนินการอ่ืน ๆ สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
      2.6.1 หลักเกณฑ์การให้คะแนนที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาคือ 
    1) การติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
  - ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน  ควรให้คะแนน 10-9-8-7-6 
  - ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม 5 คะแนน ควรให้คะแนน 5-4-3-2-1 หรือ 5.0-4.50-4.0-3.5-3.0 
    2) การติดตามประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 100 คะแนน  
  - ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน  ควรให้คะแนน 10-9-8-7-6 
  - ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม 5 คะแนน ควรให้คะแนน 5-4-3-2-1 หรือ 5.0-4.50-4.0-3.5-3.0 
    3) กำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นกำหนดขึ้น
เอง ทั้งนี้ ต้องให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์คะแนนที่ยึดโยงอย่างต่ำร้อยละ 80 ที่จะต้องได้มากกว่าและน้อยกว่าด้วย/
ต้องไม่กำหนดเมื่อผลรวมแล้วเกณฑ์ต่ำสุดคือ 80 คะแนน หรือร้อยละ 80 เกณฑ์ท่ีกำหนดไว้อย่างน้อยกว่า 80 คะแนน 
หรือมีน้อยกว่าร้อยละ 80  
 2.6.2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องให้คะแนนการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 
คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) แต่ถ้าเมื่อประเมินผลผลเป็นคะแนนแล้ว ผลต่ำกว่าร้อยละ 80 ก็ต้องยืนยัน
คะแนนตามทีเ่ป็นจริง 
 2.6.3 เมื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมและดำเนินการให้คะแนนเสร็จสิ้น
แล้วให้จัดทำเป็นประกาศผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเสนให้ผู้บริหารท้องถิ่นลงนามประกาศ ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นลงนาม พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย 
 2.6.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งประกาศผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้ง
ให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
 



ส่วนที่ 3 
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    1.1  สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลนายาง เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เป็นดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละ 

ของคะแนนเต็ม 
1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 
20 18 90.00 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 17.50 87.50 
3 ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 60 54 90.00 
 3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) (5) 5 100.00 
 3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (5) 5 100..00 
 3.3  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 

Goals : SDGs) 
(5) 3 60.00 

 3.4  ยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 5 100.00 
 3.5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตจังหวัด 
(5) 5 100.00 

 3.6  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (5) 5 100.00 
 3.7 วิสัยทัศน์ (5) 4 80.00 
 3.8 กลยุทธ์ (5) 4 80.00 
 3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 4.5 90.00 
 3.10  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) (5) 4.5 90.00 
 3.11  แผนงาน (5) 4.5 90.00 
 3.12  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 4.5 90.00 
 รวมคะแนน 100 89.50 89.50 

 
  1) พบว่าประเด็นยุทธศาสตร์ ได้คะแนนสูงสุด 54 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของคะแนนใน
ประเด็น และคิดเป็นร้อยละ  54.00  ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
     ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลเพราะมีความชัดเจนในการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์และมีความสอดคล้อง
เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ระดับต่าง ๆ ในภาพรวม 
  2) พบว่าประเด็นการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ได้คะแนนต่ำสุด 17.50 คะแนน คิดเป็น  
ร้อยละ 87.50 ของคะแนนในประเด็น และคิดเป็นร้อยละ 17.50 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
     ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงอยู ่ตลอดเวลา อีกทั้งข้อมูลบางประเภท       
ไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ได้อย่างละเอียด เช่นข้อมูลด้านผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ เป็นต้น 
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    1.2  ข้อมูลทั่วไป 
 รายละเอียดในการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลนายาง แต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการฯ 

1. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พ้ืนฐานของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ 
เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะ
ของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ 
ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ 
2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง
การปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 
ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
จำนวนประชากร และช่วงอายุ
และจำนวนประชากร ฯลฯ 

(20) 
(5) 

 
5 

 
25.00 

- 

3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทาง
สังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม  
ยาเสพติด การสังคม 
สงค์เคราะห์ ฯลฯ 
4) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา 
ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การ
นับถือศาสนาประเพณี และ
งานประจำปีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและ
ของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ 

(5) 5 25.00 - 

5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการ
พ้ืนฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา 
โทรศัพท์ ฯลฯ  

(5) 4 20.00 - 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการฯ 

 6) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ 
เช่นการเกษตร การประมง การปศุ
สัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพ แรงงาน ฯลฯ 
7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร 
ธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ฯลฯ 
8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูล
เพ่ือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการ
มีส่วนร่วมของประชาชหรือการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 
วิธีการ และการดำเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น โดยใช้
กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษา 
หารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือแก ้
ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนถิ่น (brainstorming) 

(5) 4 20.00 - 

 รวม 20 18 90.00  
 
   สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล
ตำบลนายาง  (คณะกรรมการฯ ไม่มีความเห็นและข้อเสนอแนะ) 
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 1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการฯ 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความ
เชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ SDGs 
(Bottom-up/Top-down) 

(20) 
(5) 

 
5 
 

 
25.00 

- 

 2) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น 
ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
เป็นต้น 

(5) 4 20.00 - 

 3) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม 
พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่
เกิดข้ึน การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 
4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ 
ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจ
และความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(5) 4 20.00 - 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการฯ 

 5) การวิเคราะห์หรือผลการ
วิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน
และอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะ
เกิดข้ึนหรือผลที่จะเกิดข้ึนในการ
พัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การ
วิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand 
(Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend Analysis 
หรืออ่ืน ๆ 

(5) 4.50 22.50 - 

 รวม 20 17.50 87.50  
 สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  
(คณะกรรมการฯ ไม่มีความเห็นและข้อเสนอแนะ) 
 
    1.4 ยุทธศาสตร์ 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการฯ 

3. ยุทธศาสตร์ 
   3.1 ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ.
2561-2580) 

การกำหนดและการวิเคราะห์
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(60) 
(5) 

 
5 

 
8.33 

 

   3.2 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 หรือ 
ฉบับที่ 13 

การกำหนดการวิเคราะห์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์
หรือหมุดหมายและประเด็น
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(5) 5 8.33  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการฯ 

    3.3 เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable 
Development 
Goals : ADGs) 

การกำหนดและการวิเคราะห์
เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่
สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs 
และประเด็นยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 3 5.00 - 

    3.4 
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

การกำหนดและการวิเคราะห์
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้อง
หรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

(5) 5 8.33 - 

    3.5 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

การกำหนดและการวิเคราะห์
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีสอดคล้องหรือ
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้น
แบบมีส่วนร่วมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยง
กับแผนพัฒนาจังหวัด 

(5) 5 8.33 - 

    3.6 
ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

การกำหนดและการวิเคราะห์
สอดคล้องกับสภาพทั่วไป และ
ข้อมูลพ้ืนฐาน สภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่จริงและ
เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
การกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอด 
คล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 

(5) 5 8.33 - 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการฯ 

    3.7 วิสัยทัศน ์ การกำหนดและการวิเคราะห์
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดง
สถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุ
ถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดข้ึนใน
อนาคต และศักยภาพท่ีเป็น
ลักษณะเฉพาะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้
เห็นถึงความสัมพันธ์กับการ
พัฒนาท้องถิ่น 

(5) 4 6.67 - 

    3.8 กลยุทธ ์ การกำหนดและการวิเคราะห์
แสดงให้เห็นถึงช่องทาง วิธีการ 
ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตาม
หน้าที่และอำนาจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้
เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 
จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า 
ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือ
ปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้ว
ในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร 

(5) 4 6.67 - 

    3.9 
เป้าประสงค์ของ 
แต่ละประเด็น 
กลยุทธ์ 

การกำหนดและการวิเคราะห์
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์และ
ยุทธศาสตร์ที่จะเกิดข้ึน มุ่งหมาย
สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้า 
ประสงค์จะทำสิ่งใด เป้าหมาย
การพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร 

(5) 4.5 7.50 - 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการฯ 

    3.10 จุดยืน
ทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

การกำหนดและการวิเคราะห์
จุดยืนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่
ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพ้ืนที่จริงที่จะนำไป 
สู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่
เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่
จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้ 

(5) 4.5 7.50 - 

    3.11 แผนงาน การกำหนดและการวิเคราะห์
แสดงให้เห็นถึงการจำแนก
แผนงานตามรูปแบบงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นการวางแผนงานตามวิธีการ
จำแนกแผนงานการจัดทำ
งบประมาณให้ถูกต้องและ
สอดคล้องกับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนซึ่งสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงาน
จะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมาย
เพ่ือการพัฒนาในอนาคตคืออะไร 
งานของเราคืออะไร ถูกต้องตาม
แผนงานหรือไม่ 

(5) 4.5 7.50 - 

    3.12 ความ
เชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

การกำหนดและการวิเคราะห์
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่
การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจาก
ยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.
2561-2580) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(ฉบับที่ 12 หรือ ฉบับที่ 13 
SDGs  

(5) 4.5 7.50 - 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการฯ 

 แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/
แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีความสัมพันธ์หรือ
เชื่อมโยงกันอย่างไรเพ่ือให้การ
พัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ระดับ มหภาค 

    

 รวม 60 54 90.00  
รวมคะแนน 20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด 100 89.50 89.50  

 
สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ (คณะกรรมการฯ ไม่มีความเห็นและข้อเสนอแนะ) 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
         ผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตำบลนายาง เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เป็นดังนี้ 
การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ลำดับ ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 8 80.00 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 8 80.00 
3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 8 80.00 
4 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา 5 4 80.00 
5 โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 30   
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 5 100.00 
 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 5 100.00 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การ 

ตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
(5) 4.5 90.00 

 5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 4.5 90.00 
 5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ที่กำหนดไว้ 
(5) 4.5 90.00 

 5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์และ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(5) 4.5 90.00 

6 โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 35   
 6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

ในภาพรวม 
(5) 5 100.00 

 6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไข
ปัญหาความยากจน 

(5) 5 100.00 

 6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการ
บริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(5) 5 100.00 

 6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ
สุขภาวะ 

(5) 5 100.00 

 6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ
ด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

(5) 5 100.00 

 6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

(5) 5 100.00 
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ลำดับ ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

 6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการน้ำ 

(5) 2 40.00 

 รวมคะแนน 100 96 96.00 
   2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
        รายละเอียดการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตำบลนายาง ในแต่ละประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการฯ 

1. การสรุป
สถานการณ์
พัฒนา 

1) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์
ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาที่ประชาชนต้องการให้
ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้
โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค 
Demand (Demand Analysis)/ 
Global Demand หรืออ่ืน ๆ เป็น
การวิเคราะห์โครงการเพ่ือสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

10 
(5) 

 
4 

 
80.00 

- 

 2) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์
ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง 
แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะ
เกิดข้ึนในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้
การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand 
(Demand Analysis)/ Global 
Demand หรืออ่ืน ๆ มาเชื่อมต่อ 
เป็นการวิเคราะห์โครงการเพ่ือ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(5) 4 80.00 - 

 รวม 10 8 80.00  
สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการสรุปสถานการณ์การพัฒนา  
(คณะกรรมการฯ ไม่มีความเห็นหรือข้อเสนอนะ) 
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   2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการฯ 

2. การ
ประเมินผลการ
นำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

1) การกำหนดและการวิเคราะห์การ
ควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อ
นำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น 
การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม 
ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือ
ผลผลิตเป็นไปตามท่ีตั้งเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการ
จริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่
สามารถดำเนินการได้ สามารถ
อธิบายได้ ตามหลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่น
ตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ 

10 
(5) 

 
4 

 
80.00 

 
- 

 2) การกำหนดและการวิเคราะห์
ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการ
ในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิด
จาก (1) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิง
ปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ 
เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น 

(5) 4 80.00 - 

 รวม 10 8 80.00  
สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
(คณะกรรมการฯ ไม่มีความเห็นหรือข้อเสนอนะ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



59 
    2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการฯ 

3. การ
ประเมินผลการ
นำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

1) การกำหนดและการวิเคราะห์การ
ประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนา
ในเชิงคุณภาพคือการนำเทคนิคต่าง 
ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ
กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ  
ที่ดำเนินการในพ้ืนที่ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชน และเป็นไป
ตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึง
พอใจ มีความสุขจากการพัฒนา
ท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครุภัณฑ์ 
วัสดุ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพ
หรือลักษณธถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ดำเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

10 
(5) 

 
4 

 
80.00 

- 

 2) การกำหนดและการวิเคราะห์
ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) 
โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการ
วิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความ
พึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชน
ได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ 
เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น 

(5) 4 80.00 - 

 รวม 10 8 80.00  
สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
(คณะกรรมการฯ ไม่มีความเห็นหรือข้อเสนอนะ) 
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    2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการฯ 

4. ยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ แผนงาน
การพัฒนา 

1) การกำหนดและการวิเคราะห์ 
กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่น
ซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ 
Demand (Demand Analysis)/ 
Global Demand/Trend หลัก
การบูรณาการ (Integration) หรือ
อ่ืน ๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูป
โครงการพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นที่เป็น
รูปธรรม 
2) การกำหนดและการวิเคราะห์ 
กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำ
โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุใน
การจัดทำบริการสาธารณะหรือ
กิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม 

5 
(5) 

 
4 

 
80.00 

 
- 

 รวม 5 4 80.00  
 สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(คณะกรรมการฯ ไม่มีความเห็นหรือข้อเสนอนะ) 
2.6 โครงการพัฒนา 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการฯ 

5. โครงการ
พัฒนาตาม
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
   5.1 ความ
ชัดเจนของ 
ชื่อโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
1) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า 
โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
เพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ที่กำหนดไว้ 
 

30 
(5) 

 
5 

 
100.00 

 
- 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการฯ 

 2) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมี
วัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และดำเนินการเพ่ือให้การ
พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไป
เรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่าน
แล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือ
สิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นใน
อนาคต 

    

    5.2 กำหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 

การกำหนดวัตถุประสงค์ของ
โครงการต้องมีความชัดเจน (clear 
objective) ตอบสนองต่อโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความ
เป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการ
ดำเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน
มีลักษณะเฉาะเจาะจง จะดำเนินการ
เพ่ือสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ 

(5) 4.5 90.00 - 

5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนนำไปสู่การ
ตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคต
เป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวน
เท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผล 
ผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่
ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนิน 
งานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้ทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วง
เวลาใดและจบลงเมื่อใด 

(5) 4.5 90.00 - 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการฯ 

     ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
หากกลุ่ม เป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้
ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก 
กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมาย
เดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) จะนำไปสู่การประมาณ
การราคาในช่องของ “งบประมาณ” 

    

   5.4 มีการ
ประมาณการ
ราคาถูกหลักตาม
วิธีการ
งบประมาณ 

1) มีการประมาณการราคาใน
โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำ
บริการสาธารณะหรือกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณการ
ราคาถูกหลักตามวิธีการงบประมาณ 
การประมาณการราคาสอดคล้องกับ
โครงการ การจัดทำบริการสาธารณะ
หรือกิจกรรมสาธสารณะหรือถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของ
ราคากลางตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 มีความโปร่งใสใน
การกำหนดราคากลางและตรวจสอบ
ได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการ
ราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) 
2) งบประมาณโครงการพัฒนา
จะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 
ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ 
(1) ความประหยัด (Economy)  
(2) ความมีประสิทธิภาพ(Efficiency)  
(3) ความมีประสิทธิผล
(Effectiveness) 

(5) 4.5 90.00  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการฯ 

  (4) ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนา
ท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม(Equity)  
(5) ความโปร่งใส (Transparency) 
ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่า
เป็นจริงในเวลานั้น 

    

   5.5 มีการ
กำหนดตัวชี้วัด 
(KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key 
Performance Indicator : KPI)  
ที่สามารถวัดได้ (measurable)  
ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) 
ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ 
เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การ
กำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดสิ่งที่ได้รับ 
(การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 
ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการ
ให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาด
ว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด 
KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่ง
โครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ  

(5) 4.5 90.00 - 

5.6 ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
สอดคล้องกับ
โครงการและ
วัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจาก
การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การ
ได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าหรือ
วัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์
ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และ
มีความเฉพาะเจาะจงในการดำเนินงาน
ตามโครงการ (2) วัดและประเมินผล
ระดับความสำเร็จได้(3) ระบุสิ่งที่
ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถ
ปฏิบัติได้  
 

(5) 4.5 90.00 - 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการฯ 

    (4) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความ
เป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลา
ได้ 

    

 รวม 28 28 93.33  
6. โครงการ
พัฒนาที่นำไป
จัดทำ
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจำปี 
    6.1โครงการ 
พัฒนาท้องถิ่นที่
นำไปจัดทำ
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจำปีใน
ภาพรวม 

 
 
 
 
 
 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีใน
ภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ 
กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ  
ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการ
สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ 
จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีตาม
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ 

35 
 
 
 
 
 

(5) 

 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 

100.00 

 
 
 
 
 
 
- 

   6.2 โครงการ
พัฒนาท้องถิ่นที่
นำไปจัดทำ
งบประมาณ
รายจ่ายแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจน 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีประกอบ 
ด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ 
งานต่าง ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
ยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพ
ประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ 

(5) 5 100.00 - 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการฯ 

6.3 โครงการ
พัฒนาท้องถิ่นที่
นำไปจัดทำ
งบประมาณ
รายจ่ายด้าน
การบริหาร
จัดการอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบ 
ด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ 
งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการ
อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีตาม
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ 

(5) 5 100.00 - 

   6.4 โครงการ
เพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นที่นำไป
จัดทำ
งบประมาณ
รายจ่ายเกี่ยวกับ
สุขภาวะ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบ 
ด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ 
งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเก่ียวกับสุข
ภาวะหรือการดำเนินการสาธารณสุข 
จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีตาม
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ 

(5) 5 100.00  

   6.5 โครงการ
เพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นที่นำไป
จัดทำ
งบประมาณ
รายจ่ายเกี่ยวกับ
ด้านการศึกษา 
ศิลปะ ศาสนา 
วัฒนธรรมจารีต
ประเพณี และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบ 
ด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ 
งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา 
ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีตาม
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ 

(5) 5 100.00  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการฯ 

   6.6 โครงการ
เพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นที่นำไป
จัดทำงบประมาณ
รายจ่ายเกี่ยวกับ
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีประกอบ 
ด้วย โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ
งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน หรือการคมนาคม เช่น 
ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ 
จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีตาม
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ 

(5) 5 100.00  

   6.7 โครงการ
พัฒนาท้องถิ่นที่
นำไปจัดทำ
งบประมาณ
รายจ่ายเกี่ยวกับ
ด้านการบริหาร
จัดการน้ำ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีประกอบ 
ด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ
งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการ
บริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง 
ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ติดตั้ง หรือการ
บริหารจัดการน้ำ รวมถึงน้ำประปา 
ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีตาม
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ 

(5) 2 40.00  

 รวม 35 32 91.43  
 รวมคะแนน 100 96 96.00  

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนา (คณะกรรมการฯ ไม่มีความเห็นหรือข้อเสนอนะ) 
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3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 
    3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 

ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง ตำบลนายาง 
จำนวนกลุ่ม

ตัวอย่าง (คน) 
ร้อยละ 

1 เพศ    
 - ชาย  84 80.00 

- หญิง  21 20.00 
2 อายุ    
 - 15-25 ป ี  14 13.33 

- 26-30 ป ี  40 38.10 
- 31-40 ป ี  34 32.38 
- 41-50 ป ี  9 8.57 
- 51-60 ป ี  8 7.62 
- 61-70 ป ี  -  
- 71 ปีขี้นไป  -  

3 อาชีพ    
 รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  15 14.29 

ประกอบอาชีพส่วนตัว  42 40.00 
นักเรียน/นักศึกษา  7 6.66 
เกษตรกร  17 16.19 
รับจ้าง/ลูกจ้าง  24 22.86 
พนักงานบริษัท    
อื่น ๆ    

4 ตำแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน    
 - ประชาชน  54 51.42 

- สมาชิกสภาท้องถิ่น  -  
- กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล  -  
- ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน  15 14.29 
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  1 0.95 
- สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  -  
- กรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง  -  
- กลุ่มอาชีพ/ตัวแทนกลุ่มอาชีพ/ตัวแทนอาชีพ  23 21.90 
- ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์  -  
- กลุ่มหรืออาสาสมัคร เช่น อาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัคร
ประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่น ๆ 

 -  

 - ชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุ  5 4.76 
- กลุ่ม หรือองค์กร หรือสมาคม หรือชมรม หรือตัวแทนทางธุรกิจ/การค้า/
การลงทุน/อุตสาหกรรม/การท่องเท่ียว 

 7 6.67 

- สื่อมวลชน  -  
- ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด  -  
- องค์กร/หน่วยงานอื่น ๆ  -  

รวม (คน)  105  
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    3.2 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน 

สรุปผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนายาง 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 1.1 ท่านอาศัยอยู่  
   ตำบลนายาง   (42 คน) 
   ตำบลเขาใหญ่ (36 คน ) 
   ตำบลดอนขุนห้วย (27 คน) 
 1.2 เพศ   
   ชาย  (84 คน)  
   หญิง (21 คน) 
 1.3 อายุ 
   15-25 ปี (14 คน)    26-30 ปี (40 คน)   31-40 ปี (34 คน)   41-50 ปี (9 คน) 
   51-60 ปี (8 คน)  61-70 ปี    71 ปี ขึ้นไป 
 1.4 อาชีพ 
   รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ (15 คน)  ประกอบอาชีพส่วนตัว (42 คน)  
   นักเรียน/นักศึกษา (7 คน)     เกษตรกร (17 คน)  
   รับจ้าง/ลูกจ้าง 24 คน)    พนักงานบริษัท    อ่ืน ๆ   
  
2. ระดับความพึงพอใจ 

ที ่ รายการข้อมูล 
ระดับความพึงพอใจ  

พอใจมาก พอใจ 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   

 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาล 100.00 0.00 
2. ด้านการผังเมือง 

 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะด้านการผังเมืองของเทศบาล เกี่ยวกับ
การจัดทำหรือสนับสนุนการจัดทำผังเมืองรวมเมือง และการควบคุมการใช้ประโยชน์ท่ีดินและ
การพัฒนาให้เป็นไปตามผังเมืองรวมเมือง 

60.00 40.00 

3. ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต   
1 ความพึงพอใจของสตรีท่ีมีต่อการฝึกอาชีพ การอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานจากเทศบาล 75.00 25.00 
2 ความพึงพอใจของสตรีท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีท่ีเทศบาลจัดให้มีขึ้น 85.42 14.58 
3 ความพึงพอใจของสตรีท่ีมีต่อการได้รับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูจากเทศบาล 83.33 16.67 
4 ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการสนับสนุนกิจกรรมของสมาคม/ชมรมผู้สูงอายุโดยเทศบาล 83.33 16.67 
5 ความพึงพอใจของผู้พิการต่อการได้รับการดูแล สงเคราะห์ สนับสนุน หรือฟื้นฟูหรือการส่งเสริม

สุขภาพจากเทศบาล 
98.83 1.17 

6 ความพึงพอใจของผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ต่อการได้รับการดูแล สงเคราะห์ สนับสนุน หรือฟื้นฟู
สุขภาพจากเทศบาล 

95.00 5.00 

7 ความพึงพอใจของผู้ติดยาเสพติดต่อการได้รับการดูแล สงเคราะห์ สนับสนุน หรือฟื้นฟูสุขภาพ
จากเทศบาล 

72.92 27.08 
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ที ่ รายการข้อมูล 
ระดับความพึงพอใจ  

พอใจมาก พอใจ 
4. ด้านการศึกษา 

1 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน/การเรียนรู้ตามอัธยาศัยท่ี
ได้รับจากเทศบาล 

76.09 23.91 

2 ความพึงพอใจของเด็กและเยาวชนซ่ึงเป็นผู้พิการและด้อยโอกาสท่ีได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานนอก
ระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยจาก เทศบาล 

64.58 35.42 

3 ความพึงพอใจของเด็กนักเรียนหรือผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานการศึกษาซ่ึง 
เทศบาล ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภายนอก/สถาบันอุดมศึกษา/องค์กรวิชาชีพ/หน่วยงาน
ภาคเอกชน 

79.17 20.83 

4 ความพึงพอใจของเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษต่อการจัดการศึกษาหรือโครงการพัฒนาศักยภาพ
ของเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษเป็นการเฉพาะท่ีดำเนินการโดยเทศบาล 

85.42 14.58 

5 ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อความเชื่อมั่นในคุณภาพของโรงเรียนของเทศบาลหรือการจัด
การศึกษาของเทศบาล 

87.50 12.50 

5. ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน 
1 ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อสภาพความสมบูรณ์ของแหล่งท่องเท่ียวท่ี อปท.พัฒนาขึ้น

หรือบำรุงรักษา 
58.33 41.67 

6. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1 ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพื้นท่ีเทศบาล 
62.50 37.50 

7. ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน 
1 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการฟื้นฟู การอนุรักษ์ หรือการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 

ประเพณี สถานท่ีสำคัญ หรือแหล่งมรดกที่สำคัญในเชิงประวัติศาสตร์ท่ีดำเนินการหรือสนับสนุน
โดยเทศบาล 

79.17 20.83 

8. ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
1 ความพึงพอใจของประชาชนในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาล  

ต่อการดำเนินงานของเทศบาล 
85.56 14.44 
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 3.3 แผนการดำเนินงาน 
 

ที่ โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
ระยะเวลาที่กำหนดไว้
ในแผนการเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
หมายเหต ุ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ  

ค.ส.ล. ซอยข้างยูเนี่ยนเก่า หมู่ที่ 3 
ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

220,000 ม.ค.-ก.ย. 2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - (กันเงิน)  
จำนวน 219,900 

2 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยตาอาน  
หมู่ที่ 11 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

110,000 ม.ค.-ก.ย. 2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - (กันเงิน)  
จำนวน 95,600 

3 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านนางหนูแทน 
หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

1,150,000 ม.ค.-ก.ย. 2565 ดำเนินการแล้ว 688,000  

4 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เลียบลำห้วยยาง 
หมู่ที่ 1 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

1,990,000 ม.ค.-ก.ย. 2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - (กันเงิน)  
จำนวน 1,390,000 

5 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายข้างประปา 
หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

865,000 ม.ค.-ก.ย. 2565 ดำเนินการแล้ว 620,000  

6 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้าน 
นายสุรพล-วงแหวน หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

1,450,000 ม.ค.-ก.ย. 2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - (กันเงิน)  
จำนวน 999,800 

7 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ซอย 8 ตะวันตก หมู่ที ่10  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

1,900,000 ก.พ.-ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 1,422,000  

8 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายบา้นนายสืบ หมู่ที่ 8  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

600,000 ก.พ.-ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 485,000  

9 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนางหาด 
หมู่ที่ 4 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

120,000 ก.พ.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - (กันเงิน)  
 

10 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายหลังประปา 
หมู่ที่ 4 ต.ดอนขุนหว้ย อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

170,000 ก.พ.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - (กันเงิน)  

11 ก่อสร้างทางเท้าถนนบ้านเนินทราย 
หมู่ที่ 5 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

1,800,000 ก.พ.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - (กันเงิน)  
 

12 ก่อสร้างฝายนำ้ล้น พร้อมวางท่อ ค.ส.ล.
ซอย 2 ตะวันตก หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ ่ 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

1,000,000 ก.พ.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - (กันเงิน)  
 

13 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยบ้าน 
นางอ๊อด หมู่ที่ 6 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุรี 

295,000 มี.ค.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - (กันเงิน)  
จำนวน 250,000 

14 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้าน
นายอนุ หมู่ที่ 7 ต.นายาง อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

350,000 มี.ค.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - (กันเงิน)  
จำนวน 311,000 

15 ก่อสร้างเหมือง ค.ส.ล.สายบ้านนายทอง
ถึงบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 8 ต.นายาง อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

800,000 มี.ค.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - (กันเงิน) 

16 ขุดลอกลำห้วยยาง หมู่ที่ 3,5,8 ต.นายาง 
หมู่ที่ 1 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

480,000 มี.ค.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - (กันเงิน) 
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17 เปลี่ยนฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยบ้าน
นางเอียง หมู่ที่ 6 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุรี 

200,000 มี.ค.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - (กันเงิน)  
จำนวน 196,000 

18 ขยายเขตประปา ซอย 2 หลัง-ซอย 1 
หมู่ที่ 5 ต.ดอนขุนหว้ย อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

209,000 มี.ค.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - (กันเงิน) 

19 ปรับปรุงท่อประปา ซอย 1 เหนอื 
หมู่ที่ 5 ต.ดอนขุนหว้ย อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

444,000 ก.ย. 2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - เงินสะสม 

20 ปรับปรุงท่อประปา ซอย 2 เหนอื 
หมู่ที่ 5 ต.ดอนขุนหว้ย อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

482,000 ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ  เงินสะสม 

21 ปรับปรุงท่อประปา ซอย 3 ใต ้
หมู่ที่ 5 ต.ดอนขุนหว้ย อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

414,000 ก.ย. 2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - เงินสะสม 

22 ปรับปรุงท่อประปา ซอย 4 เหนอื หมู่ที ่
5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

414,000 ก.ย. 2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - เงินสะสม 

23 ขยายเขตประปา ซอยประปา-สายหลัก 
หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

124,000 มี.ค.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - (กันเงิน) 

24 ขยายเขตประปาหน้าวัดเทพประสิทธิ ์
ถึงโชคมั่นคง หมู่ที่ 11 ต.เขาใหญ่ 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

294,000 มี.ค.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - (กันเงิน) 

25 ปรับปรุงท่อประปา หมู่ที่ 9  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

300,000 มี.ค.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - (กันเงิน) 

26 ปรับปรุงท่อประปา ซอย 3 ตะวันออก 
หมู่ที่ 10 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

52,900 มี.ค.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - (กันเงิน) 

27 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีต พร้อมกอ่สร้างรางระบายนำ้ 
ค.ส.ล.สายท้ายหมู่บ้าน หมู่ที ่2  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

2,600,000 มิ.ย.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - เงินสะสม 

28 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายสุรินทร์ หมู่ที่ 3 
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

1,990,000 มิ.ย.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - เงินสะสม 

29 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายเหวิก 
หมู่ที่ 3 ต.ดอนขุนหว้ย อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

1,400,000 มิ.ย.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - เงินสะสม 

30 วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก 
ซอย รพ.สต.วังยาว หมู่ที ่7 
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

1,960,000 มิ.ย.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - เงินสะสม 

31 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีต ซอยบ้านนายฉลอง หมู่ที ่2 
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

300,000 มิ.ย.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - เงินสะสม 
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32 ก่อสร้างเหมือง ค.ส.ล.สายบ้านนาย
สถิตย์ หมู่ที ่3 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

1,000,000 มิ.ย.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - เงินสะสม 

33 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีต สายบา้นนายปาด หมู่ที่ 4 
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

1,300,000 มิ.ย.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - เงินสะสม 

34 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีต ซอย 5 ตะวันออก หมู่ที่ 10 
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

1,950,000 มิ.ย.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - เงินสะสม 

35 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีต พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. หมู่ที ่
2,3,4,9 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบรีุ 

4,200,000 มิ.ย.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - เงินสะสม 

36 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีต สายเลียบคลองชลประทานไป
บ้านดอน หมู่ที ่6 ต.นายาง อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุร ี

1,600,000 มิ.ย.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - เงินสะสม 

37 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ซอยอา่งเก็บน้ำหุบกะพง 2 
หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

1,400,000 มิ.ย.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - เงินสะสม 

38 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ซอยหลัง ฝั่งซ้าย  
(ซอย 3-ซอย 4) หมู่ที ่5 ต.ดอนขุนหว้ย 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

1,600,000 มิ.ย.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - เงินสะสม 

39 ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยบา้นนายสุวิน 
หมู่ที่ 2 ต.ดอนขุนหว้ย อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุร ี

130,000 มิ.ย.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - เงินสะสม 

40 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนางเหม่ง หมู่ที่ 4  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

1,190,000 มิ.ย.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - เงินสะสม 

41 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายไร่นายสมศักดิ ์
กลิ่นหอม หมู่ที่ 1 ต.ดอนขุนห้วย 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

300,000 มิ.ย.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - เงินสะสม 

42 ดาดเหมือง ค.ส.ล.ซอยบ้านนายสม 
หมู่ที่ 3 ต.ดอนขุนหว้ย อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

200,000 มิ.ย.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - เงินสะสม 

43 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายนำ้ 
ค.ส.ล.ซอยบ้านนางรำแพน หมู่ที ่8 
ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

800,000 มิ.ย.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - เงินสะสม 

44 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านนายชำนาญ  
หมู่ที่ 8 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

100,000 มิ.ย.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - เงินสะสม 

45 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยบ้านนายอ้อน หมู่ที ่4 ต.เขาใหญ ่
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

150,000 มิ.ย.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - เงินสะสม 

 รวม  45  โครงการ 40,403,900   3,215,000  
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวติ 
   2.1  แผนงานงบกลาง 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 29,190,000 ต.ค.2564 - ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 26,272,900  
2 เบี้ยยังชีพคนพิการ 5,294,400 ต.ค.2564 - ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 4,665,600  
3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 468,000 ต.ค.2564 - ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 430,500  

รวม  3  โครงการ 34,952,400   31,369,000  
   2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

1 โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภยั
และการปอ้งกันภยัให้แกป่ระชาชน 

30,000 ม.ค.-ก.ย.65 ไม่ได้ดำเนินการ - Covid-19 

2 โครงการฝึกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภยั 

50,000 ม.ค.-ก.ย.65 ไม่ได้ดำเนินการ - โอนลดไปเป็นเงิน
บำเหน็จ
ลูกจ้างประจำ 
30,000 บาท 

3 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัตกิาร 
จิตอาสาภัยพบิัติประจำเทศบาล 
ตำบลนายาง 

100,000 ม.ค.-ก.ย.65 ไม่ได้ดำเนินการ - Covid-19 

รวม  3  โครงการ 180,000   -  
   2.3 แผนงานการศึกษา 
1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 

การบริหารสถานศึกษา 
2,072,500 ต.ค.2564-ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 2,069,565  

2 โครงการเพิ่มศักยภาพของพนกังานครู
และผู้ดูแลเด็ก 

100,000 มี.ค.-ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 49,590  

3 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านหนองยาว 

2,256,000 ต.ค.2564-ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 2,256,000  

4 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนชาวไร่ 

840,000 ต.ค.2564-ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 798,000  

5 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน 

739,200 ต.ค.2564-ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 739,200  

6 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านเนินทราย 

200,000 ต.ค.2564-ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 147,000  

7 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านร่องระกำ 

520,000 ต.ค.2564-ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 453,600  

8 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านหุบกะพง 

580,000 ต.ค.2564-ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 580,000  

9 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านดอน 

48,000 ต.ค.2564-ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 37,800  

10 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านนายาง 

680,000 ต.ค.2564-ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 672,000  

11 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร 

720,000 ต.ค.2564-ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 720,000  

12 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย 

567,000 ต.ค.2564-ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 567,000  

13 โครงการเปิดบ้านวิชาการโรงเรียน  
ในเขตเทศบาลตำบลนายาง 

170,000 ต.ค.2564-ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 170,000  
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14 โครงการแข่งขันสวดมนต์หมู ่
ทำนองสรภัญญะ 

50,000 ต.ค.2564-ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 50,000  

15 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน 150,000 ต.ค.2564-ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 150,000  
 รวม  15  โครงการ 9,692,700   9,459,755  
   2.4 แผนงานสาธารณสุข 
1 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

และควบคุมประชากรสุนัขและแมว 
250,000 ต.ค.2564-ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 249,900  

2 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
เทศบาลตำบลนายาง 

130,000 ต.ค.2564-ก.ย.2565 ไม่ได้ดำเนินการ โอนลดทั้งหมด ไปเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้ง 
30,000 บาท และ
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่ อปท. 
100,000 บาท 

3 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE 

200,000 ต.ค.2564-ก.ย.2565 ไม่ได้ดำเนินการ โอนลดทั้งหมด ไปเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้ง 
200,000 บาท 

4 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 

90,000 ต.ค.2564-ก.ย.2565 ไม่ได้ดำเนินการ โอนลดทั้งหมด ไปเป็นค่าบำรุงรักษา
และซ่อมแซม 
20,000 บาท  
ไปเป็นค่าวัสดุงาน
บ้านงานครัว 70,000 
บาท (งานกำจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏกิูล) 

5 โครงการอบรมหมอหมู่บา้น 
ตามพระราชประสงค์ 

140,000 ต.ค.2564-ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 86,405  

6 โครงการช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบภัยจากโรคติดต่ออุบัติใหม ่
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 

50,000 ต.ค.2564-ก.ย.2565 ไม่ได้ดำเนินการ โอนลดทั้งหมด ไปเป็นค่าบำรุงรักษา
และซ่อมแซม  
(งานกำจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏกิูล) 

 รวม  6 โครงการ 860,000   336,305  
   2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1 โครงการค่ายร่วมใจกันทำดีเพิ ่มพื้นที่

สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน 
10,000 ก.พ.-ก.ย.2565 ไม่ได้ดำเนินการ - Covid-19 

2 โครงการชะอำรวมใจเสริมสร้างพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อำเภอชะอำ 
จังหวัดเพชรบุรี   

10,000 ม.ค.-ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 10,000  

3 โครงการสนับสนุนป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด อำเภอชะอำ  
จังหวัดเพชรบุร ี

10,000 ม.ค.-ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 10,000  

 รวม  3  โครงการ 30,000   20,000  
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    2.6 แผนงานการเกษตร 
1 โครงการช่วยเหลือเกษตรกร 

ผู้มีรายได้น้อย 
30,000 ต.ค.2564 - ก.ย.2565 ไม่ได้ดำเนินการ -  

 รวม 1 โครงการ 30,000   -  
     2.7 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
1 โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการ

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
30,000 ม.ค.-ก.ย.2565 ไม่ได้ดำเนินการ -  

2 โครงการพัฒนาสุขภาพกายจิต 
เพื่อชีวิตคนพิการที่สดใส 

20,000 ม.ค.-ส.ค.2565 ดำเนินการแล้ว 20,000  

 จำนวน  2  โครงการ 50,000   20,000  
   2.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
1 โครงการจัดงานวันสงกรานต ์ 200,000 มี.ค.-เม.ย.2565 ไม่ได้ดำเนินการ - Covid-19 
2 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนม 

พรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ัว 

150,000 มิ.ย.-ก.ค.2565 ไม่ได้ดำเนินการ - Covid-19 

3 โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 100,000 ก.ค.-ส.ค.2565 ไม่ได้ดำเนินการ - Covid-19 
4 โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาต ิ 100,000 พ.ย.-ธ.ค.2564 ไม่ไดด้ำเนินการ - Covid-19 
5 โครงการหล่อเทียนจำนำพรรษา 35,000 มิ.ย.-ก.ค.2565 ไม่ได้ดำเนินการ - Covid-19 
6 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน 200,000 ม.ค.-ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 199,940 โอนเพิ่ม 100,000 
7 โครงการกีฬาต้านยาเสพติด 100,000 ม.ค.-ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 99,560  
 รวม  7  โครงการ 885,000   299,500  

   2.9 แผนงานบรหิารงานทั่วไป 
1 โครงการงานพระนครคีร-ีเมืองเพชร 

ครั้งที่ 35 ประจำปี 2565   
50,000 ธ.ค.2564-มี.ค.2565 ไม่ได้ดำเนินการ - ไม่มีการเบิกจ่าย 

(อ.ชะอำ ไม่ขอเบิก) 
2 โครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
20,000 ก.พ.-มี.ค.2565 ดำเนินการแล้ว 20,000 ตั้งรายการใหม ่

รับโอนมาจากค่า 
เช่าบ้าน งานวางแผน
สถิติและวิชาการ 
20,000 บาท 

 รวม  2  โครงการ 70,000   20,000  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และเศรษฐกิจพอเพียง 
   3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1 โครงการส่งเสริมและจัดหาอาชีพใหแ้ก่

สตรีและกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล 
50,000 ม.ค.-ก.ค.2565 ดำเนินการแล้ว 49,821 โอนมาเพิ่ม 20,000 

2 โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร แผงลอยจำหนา่ยอาหาร 

25,000 ต.ค.2564 - ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 21,090  

 รวม  2  โครงการ 75,000   70,911  
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนรว่มของประชาชน 
   4.1 แผนงานการบริหารงานทั่วไป 
1 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ

บุคลากรเทศบาล 
200,000 ม.ค.-ก.ย.2565 ไม่ได้ดำเนินการ - โอนลดไปเป็นเงิน

บำเหน็จลูกจา้ง 
ประจำ100,000 บาท 

2 โครงการจัดงานวันเทศบาล 10,000 เม.ย.-พ.ค.2565 ดำเนินการแล้ว - ไม่ใช้งบประมาณ 
 รวม 2 โครงการ 210,000     

    4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1 ก่อสร้างห้องสุขาหอประชุมเทศบาล

ตำบลนายาง (อาคารญาณโมลี) 
400,000 ม.ค.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - (กันเงิน) 

จำนวน 373,000 
รวม  1  โครงการ 400,000   -  

รวมทั้งสิ้น 92   โครงการ 87,839,000   44,810,471  
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 3.3 แผนการดำเนินงาน 
 

ที่ โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
ระยะเวลาที่กำหนดไว้
ในแผนการเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
หมายเหต ุ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ  

ค.ส.ล. ซอยข้างยูเนี่ยนเก่า หมู่ที่ 3 
ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

220,000 ม.ค.-ก.ย. 2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - (กันเงิน)  
จำนวน 219,900 

2 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยตาอาน  
หมู่ที่ 11 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

110,000 ม.ค.-ก.ย. 2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - (กันเงิน)  
จำนวน 95,600 

3 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านนางหนูแทน 
หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

1,150,000 ม.ค.-ก.ย. 2565 ดำเนินการแล้ว 688,000  

4 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เลียบลำห้วยยาง 
หมู่ที่ 1 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

1,990,000 ม.ค.-ก.ย. 2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - (กันเงิน)  
จำนวน 1,390,000 

5 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายข้างประปา 
หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

865,000 ม.ค.-ก.ย. 2565 ดำเนินการแล้ว 620,000  

6 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้าน 
นายสุรพล-วงแหวน หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

1,450,000 ม.ค.-ก.ย. 2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - (กันเงิน)  
จำนวน 999,800 

7 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ซอย 8 ตะวันตก หมู่ที ่10  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

1,900,000 ก.พ.-ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 1,422,000  

8 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายบา้นนายสืบ หมู่ที่ 8  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

600,000 ก.พ.-ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 485,000  

9 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนางหาด 
หมู่ที่ 4 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

120,000 ก.พ.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - (กันเงิน)  
 

10 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายหลังประปา 
หมู่ที่ 4 ต.ดอนขุนหว้ย อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

170,000 ก.พ.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - (กันเงิน)  

11 ก่อสร้างทางเท้าถนนบ้านเนินทราย 
หมู่ที่ 5 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

1,800,000 ก.พ.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - (กันเงิน)  
 

12 ก่อสร้างฝายนำ้ล้น พร้อมวางท่อ ค.ส.ล.
ซอย 2 ตะวันตก หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ ่ 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

1,000,000 ก.พ.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - (กันเงิน)  
 

13 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยบ้าน 
นางอ๊อด หมู่ที่ 6 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุรี 

295,000 มี.ค.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - (กันเงิน)  
จำนวน 250,000 

14 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้าน
นายอนุ หมู่ที่ 7 ต.นายาง อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

350,000 มี.ค.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - (กันเงิน)  
จำนวน 311,000 

15 ก่อสร้างเหมือง ค.ส.ล.สายบ้านนายทอง
ถึงบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 8 ต.นายาง อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

800,000 มี.ค.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - (กันเงิน) 

16 ขุดลอกลำห้วยยาง หมู่ที่ 3,5,8 ต.นายาง 
หมู่ที่ 1 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

480,000 มี.ค.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - (กันเงิน) 
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17 เปลี่ยนฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยบ้าน
นางเอียง หมู่ที่ 6 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุรี 

200,000 มี.ค.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - (กันเงิน)  
จำนวน 196,000 

18 ขยายเขตประปา ซอย 2 หลัง-ซอย 1 
หมู่ที่ 5 ต.ดอนขุนหว้ย อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

209,000 มี.ค.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - (กันเงิน) 

19 ปรับปรุงท่อประปา ซอย 1 เหนอื 
หมู่ที่ 5 ต.ดอนขุนหว้ย อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

444,000 ก.ย. 2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - เงินสะสม 

20 ปรับปรุงท่อประปา ซอย 2 เหนอื 
หมู่ที่ 5 ต.ดอนขุนหว้ย อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

482,000 ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ  เงินสะสม 

21 ปรับปรุงท่อประปา ซอย 3 ใต ้
หมู่ที่ 5 ต.ดอนขุนหว้ย อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

414,000 ก.ย. 2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - เงินสะสม 

22 ปรับปรุงท่อประปา ซอย 4 เหนอื หมู่ที ่
5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

414,000 ก.ย. 2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - เงินสะสม 

23 ขยายเขตประปา ซอยประปา-สายหลัก 
หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

124,000 มี.ค.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - (กันเงิน) 

24 ขยายเขตประปาหน้าวัดเทพประสิทธิ ์
ถึงโชคมั่นคง หมู่ที่ 11 ต.เขาใหญ่ 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

294,000 มี.ค.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - (กันเงิน) 

25 ปรับปรุงท่อประปา หมู่ที่ 9  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

300,000 มี.ค.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - (กันเงิน) 

26 ปรับปรุงท่อประปา ซอย 3 ตะวันออก 
หมู่ที่ 10 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

52,900 มี.ค.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - (กันเงิน) 

27 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีต พร้อมกอ่สร้างรางระบายนำ้ 
ค.ส.ล.สายท้ายหมู่บ้าน หมู่ที ่2  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

2,600,000 มิ.ย.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - เงินสะสม 

28 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายสุรินทร์ หมู่ที่ 3 
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

1,990,000 มิ.ย.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - เงินสะสม 

29 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายเหวิก 
หมู่ที่ 3 ต.ดอนขุนหว้ย อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

1,400,000 มิ.ย.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - เงินสะสม 

30 วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก 
ซอย รพ.สต.วังยาว หมู่ที ่7 
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

1,960,000 มิ.ย.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - เงินสะสม 

31 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีต ซอยบ้านนายฉลอง หมู่ที ่2 
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

300,000 มิ.ย.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - เงินสะสม 
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32 ก่อสร้างเหมือง ค.ส.ล.สายบ้านนาย
สถิตย์ หมู่ที ่3 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

1,000,000 มิ.ย.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - เงินสะสม 

33 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีต สายบา้นนายปาด หมู่ที่ 4 
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

1,300,000 มิ.ย.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - เงินสะสม 

34 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีต ซอย 5 ตะวันออก หมู่ที่ 10 
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

1,950,000 มิ.ย.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - เงินสะสม 

35 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีต พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. หมู่ที ่
2,3,4,9 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบรีุ 

4,200,000 มิ.ย.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - เงินสะสม 

36 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีต สายเลียบคลองชลประทานไป
บ้านดอน หมู่ที ่6 ต.นายาง อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุร ี

1,600,000 มิ.ย.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - เงินสะสม 

37 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ซอยอา่งเก็บน้ำหุบกะพง 2 
หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

1,400,000 มิ.ย.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - เงินสะสม 

38 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ซอยหลัง ฝั่งซ้าย  
(ซอย 3-ซอย 4) หมู่ที ่5 ต.ดอนขุนหว้ย 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

1,600,000 มิ.ย.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - เงินสะสม 

39 ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยบา้นนายสุวิน 
หมู่ที่ 2 ต.ดอนขุนหว้ย อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุร ี

130,000 มิ.ย.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - เงินสะสม 

40 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนางเหม่ง หมู่ที่ 4  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

1,190,000 มิ.ย.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - เงินสะสม 

41 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายไร่นายสมศักดิ ์
กลิ่นหอม หมู่ที่ 1 ต.ดอนขุนห้วย 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

300,000 มิ.ย.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - เงินสะสม 

42 ดาดเหมือง ค.ส.ล.ซอยบ้านนายสม 
หมู่ที่ 3 ต.ดอนขุนหว้ย อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

200,000 มิ.ย.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - เงินสะสม 

43 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายนำ้ 
ค.ส.ล.ซอยบ้านนางรำแพน หมู่ที ่8 
ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

800,000 มิ.ย.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - เงินสะสม 

44 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านนายชำนาญ  
หมู่ที่ 8 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

100,000 มิ.ย.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - เงินสะสม 

45 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยบ้านนายอ้อน หมู่ที ่4 ต.เขาใหญ ่
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

150,000 มิ.ย.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - เงินสะสม 

 รวม  45  โครงการ 40,403,900   3,215,000  
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวติ 
   2.1  แผนงานงบกลาง 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 29,190,000 ต.ค.2564 - ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 26,272,900  
2 เบี้ยยังชีพคนพิการ 5,294,400 ต.ค.2564 - ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 4,665,600  
3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 468,000 ต.ค.2564 - ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 430,500  

รวม  3  โครงการ 34,952,400   31,369,000  
   2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

1 โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภยั
และการปอ้งกันภยัให้แกป่ระชาชน 

30,000 ม.ค.-ก.ย.65 ไม่ได้ดำเนินการ - Covid-19 

2 โครงการฝึกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภยั 

50,000 ม.ค.-ก.ย.65 ไม่ได้ดำเนินการ - โอนลดไปเป็นเงิน
บำเหน็จ
ลูกจ้างประจำ 
30,000 บาท 

3 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัตกิาร 
จิตอาสาภัยพบิัติประจำเทศบาล 
ตำบลนายาง 

100,000 ม.ค.-ก.ย.65 ไม่ได้ดำเนินการ - Covid-19 

รวม  3  โครงการ 180,000   -  
   2.3 แผนงานการศึกษา 
1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 

การบริหารสถานศึกษา 
2,072,500 ต.ค.2564-ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 2,069,565  

2 โครงการเพิ่มศักยภาพของพนกังานครู
และผู้ดูแลเด็ก 

100,000 มี.ค.-ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 49,590  

3 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านหนองยาว 

2,256,000 ต.ค.2564-ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 2,256,000  

4 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนชาวไร่ 

840,000 ต.ค.2564-ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 798,000  

5 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน 

739,200 ต.ค.2564-ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 739,200  

6 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านเนินทราย 

200,000 ต.ค.2564-ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 147,000  

7 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านร่องระกำ 

520,000 ต.ค.2564-ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 453,600  

8 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านหุบกะพง 

580,000 ต.ค.2564-ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 580,000  

9 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านดอน 

48,000 ต.ค.2564-ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 37,800  

10 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านนายาง 

680,000 ต.ค.2564-ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 672,000  

11 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร 

720,000 ต.ค.2564-ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 720,000  

12 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย 

567,000 ต.ค.2564-ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 567,000  

13 โครงการเปิดบ้านวิชาการโรงเรียน  
ในเขตเทศบาลตำบลนายาง 

170,000 ต.ค.2564-ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 170,000  
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14 โครงการแข่งขันสวดมนต์หมู ่
ทำนองสรภัญญะ 

50,000 ต.ค.2564-ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 50,000  

15 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน 150,000 ต.ค.2564-ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 150,000  
 รวม  15  โครงการ 9,692,700   9,459,755  
   2.4 แผนงานสาธารณสุข 
1 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

และควบคุมประชากรสุนัขและแมว 
250,000 ต.ค.2564-ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 249,900  

2 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
เทศบาลตำบลนายาง 

130,000 ต.ค.2564-ก.ย.2565 ไม่ได้ดำเนินการ โอนลดทั้งหมด ไปเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้ง 
30,000 บาท และ
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่ อปท. 
100,000 บาท 

3 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE 

200,000 ต.ค.2564-ก.ย.2565 ไม่ได้ดำเนินการ โอนลดทั้งหมด ไปเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้ง 
200,000 บาท 

4 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 

90,000 ต.ค.2564-ก.ย.2565 ไม่ได้ดำเนินการ โอนลดทั้งหมด ไปเป็นค่าบำรุงรักษา
และซ่อมแซม 
20,000 บาท  
ไปเป็นค่าวัสดุงาน
บ้านงานครัว 70,000 
บาท (งานกำจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏกิูล) 

5 โครงการอบรมหมอหมู่บา้น 
ตามพระราชประสงค์ 

140,000 ต.ค.2564-ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 86,405  

6 โครงการช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบภัยจากโรคติดต่ออุบัติใหม ่
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 

50,000 ต.ค.2564-ก.ย.2565 ไม่ได้ดำเนินการ โอนลดทั้งหมด ไปเป็นค่าบำรุงรักษา
และซ่อมแซม  
(งานกำจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏกิูล) 

 รวม  6 โครงการ 860,000   336,305  
   2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1 โครงการค่ายร่วมใจกันทำดีเพิ ่มพื้นที่

สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน 
10,000 ก.พ.-ก.ย.2565 ไม่ได้ดำเนินการ - Covid-19 

2 โครงการชะอำรวมใจเสริมสร้างพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อำเภอชะอำ 
จังหวัดเพชรบุรี   

10,000 ม.ค.-ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 10,000  

3 โครงการสนับสนุนป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด อำเภอชะอำ  
จังหวัดเพชรบุร ี

10,000 ม.ค.-ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 10,000  

 รวม  3  โครงการ 30,000   20,000  
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    2.6 แผนงานการเกษตร 
1 โครงการช่วยเหลือเกษตรกร 

ผู้มีรายได้น้อย 
30,000 ต.ค.2564 - ก.ย.2565 ไม่ได้ดำเนินการ -  

 รวม 1 โครงการ 30,000   -  
     2.7 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
1 โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการ

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
30,000 ม.ค.-ก.ย.2565 ไม่ได้ดำเนินการ -  

2 โครงการพัฒนาสุขภาพกายจิต 
เพื่อชีวิตคนพิการที่สดใส 

20,000 ม.ค.-ส.ค.2565 ดำเนินการแล้ว 20,000  

 จำนวน  2  โครงการ 50,000   20,000  
   2.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
1 โครงการจัดงานวันสงกรานต ์ 200,000 มี.ค.-เม.ย.2565 ไม่ได้ดำเนินการ - Covid-19 
2 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนม 

พรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ัว 

150,000 มิ.ย.-ก.ค.2565 ไม่ได้ดำเนินการ - Covid-19 

3 โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 100,000 ก.ค.-ส.ค.2565 ไม่ได้ดำเนินการ - Covid-19 
4 โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาต ิ 100,000 พ.ย.-ธ.ค.2564 ไม่ไดด้ำเนินการ - Covid-19 
5 โครงการหล่อเทียนจำนำพรรษา 35,000 มิ.ย.-ก.ค.2565 ไม่ได้ดำเนินการ - Covid-19 
6 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน 200,000 ม.ค.-ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 199,940 โอนเพิ่ม 100,000 
7 โครงการกีฬาต้านยาเสพติด 100,000 ม.ค.-ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 99,560  
 รวม  7  โครงการ 885,000   299,500  

   2.9 แผนงานบรหิารงานทั่วไป 
1 โครงการงานพระนครคีร-ีเมืองเพชร 

ครั้งที่ 35 ประจำปี 2565   
50,000 ธ.ค.2564-มี.ค.2565 ไม่ได้ดำเนินการ - ไม่มีการเบิกจ่าย 

(อ.ชะอำ ไม่ขอเบิก) 
2 โครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
20,000 ก.พ.-มี.ค.2565 ดำเนินการแล้ว 20,000 ตั้งรายการใหม ่

รับโอนมาจากค่า 
เช่าบ้าน งานวางแผน
สถิติและวิชาการ 
20,000 บาท 

 รวม  2  โครงการ 70,000   20,000  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และเศรษฐกิจพอเพียง 
   3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1 โครงการส่งเสริมและจัดหาอาชีพใหแ้ก่

สตรีและกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล 
50,000 ม.ค.-ก.ค.2565 ดำเนินการแล้ว 49,821 โอนมาเพิ่ม 20,000 

2 โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร แผงลอยจำหนา่ยอาหาร 

25,000 ต.ค.2564 - ก.ย.2565 ดำเนินการแล้ว 21,090  

 รวม  2  โครงการ 75,000   70,911  
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ที่ โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
ระยะเวลาที่กำหนดไว้
ในแผนการเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
หมายเหต ุ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนรว่มของประชาชน 
   4.1 แผนงานการบริหารงานทั่วไป 
1 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ

บุคลากรเทศบาล 
200,000 ม.ค.-ก.ย.2565 ไม่ได้ดำเนินการ - โอนลดไปเป็นเงิน

บำเหน็จลูกจา้ง 
ประจำ100,000 บาท 

2 โครงการจัดงานวันเทศบาล 10,000 เม.ย.-พ.ค.2565 ดำเนินการแล้ว - ไม่ใช้งบประมาณ 
 รวม 2 โครงการ 210,000     

    4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1 ก่อสร้างห้องสุขาหอประชุมเทศบาล

ตำบลนายาง (อาคารญาณโมลี) 
400,000 ม.ค.-ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ - (กันเงิน) 

จำนวน 373,000 
รวม  1  โครงการ 400,000   -  

รวมทั้งสิ้น 92   โครงการ 87,839,000   44,810,471  

 
 



ส่วนที่ 4 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
    1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
 1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 80 โครงการ อนุมัติงบประมาณ 
จำนวน 45 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 โครงการ โครงการที ่อยู ่ระหว่างดำเนินการโดยการกันเงิน
งบประมาณไว้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 41 โครงการ 
 1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต จำนวน 58 โครงการ อนุมัติงบประมาณ 
จำนวน 42 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 26 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 16 โครงการ เนื่องจาก 
เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
 1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 3 โครงการ อนุมัติ
งบประมาณ จำนวน 2 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ 
 1.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 
โครงการ และไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 
 1.1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
จำนวน 5 โครงการ อนุมัติงบประมาณ จำนวน 3 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จโดยไม่ใช้งบประมาณจำนวน 1 
โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยการกันเงินงบประมาณไว้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 
โครงการ และไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 
    1.2 ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
 1.2.1 การคมนาคมสะดวก ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และระบบสาธารณูปโภคท่ัวถึง ลดปัญหาน้ำท่วมขัง 
 1.2.2 ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี การจัดสวัสดิการ การศึกษา กีฬา นันทนาการ ประเพณีวัฒนธรรม 
และการสาธารณสุข มีประสิทธิภาพ 
 1.2.3 มีการส่งเสริมการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.2.4 เทศบาลพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน และให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
    1.3 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 เทศบาลตำบลนายาง ได้ดำเนินการตามแผนงานที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 จำนวน 92 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 62.59 ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี 2565) 
จำนวน 147 โครงการ  
   1.4 ผลสำเร็จที่วัดได้ 
 ผลผลิต (เป้าหมายของโครงการ) ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการ  
2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
    2.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
 (1) การดำเนินงานบางโครงการมีความล่าช้ากว่ากำหนด ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของ
ประชาชน และส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานขององค์กร 
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    2.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 1. ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ควรดำเนินโครงการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดให้มากข้ึน  
 2. ควรเร่งรัดการดำเนินโครงการให้ทันตามทีก่ำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน เนื่องจากส่งผลกระทบ
ต่อประชาชน 

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


