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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. 2564 
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 
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      1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบล   
นายาง 
      1.3 ความพอเพียง (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผล ประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพ โดยนำเครื่องมือที่มี
อยู่จริงในเทศบาลตำบลนายางมาปฏิบัติงาน 
      1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัด
จากรายการที ่เป็นโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ ่น วัดได้จากช่องปีงบประมาณ โครงการที ่ต่อเนื ่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
      1.5 ประสิทธิภาพ (Efficacy) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนายาง จะสามารถวัด
ได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 
      1.6 ประสิทธิผล ( Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และ
ผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมารและคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่ง
วัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
      กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผล มีความจำเป็นที่
จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตำบลนายาง ทั้งในระดับชุมชน และตำบลและอาจรวมถึงอำเภอ
และจังหวัด เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน 
  2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนายาง กำหนดระเบียบ
วิธีการในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
      2.1  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีการในการติดตามและ
ประเมินผล มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ 
     1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล 
   2) เครื่องมือ 
   3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ  
      2.2  วธิีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื ่อการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา มีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างครบประเด็น อธิบาย
หรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 
   2) การสำรวจ (Survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนผู้รับผิดชอบ 
โครงการจัดทำไว้แล้วหรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (Record) 
สังเกต (Observe) หรือวัด (Measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาล เป็นข้อมูลที่อยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรมความต้องการ
ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกต และสามารถวัดได้ 
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  3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม 
      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนายาง กำหนดเครื่องมือ
ที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
      3.1 การทดสอบและการวัด (Test & Measurement) วิธีการนี้จะต้องทำการทดสอบและ
วัดผลระดับเฉพาะการเปลี่ยนแปลง 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 ปัญหาความต้องกา ร
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 
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  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 ทำให้เป้าหมายของเทศบาลฯ เกิดความสำเร็จ
ตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถวัดคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาล 
 



ส่วนที่ 2 
การติดตามและประเมินผล 

 
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ ่น และ
ผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้
ประชาชนในท้องถิน่มีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 
      ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลตำบลนายาง จึงขอ
ประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลนายาง ดังนี้ 
  ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลนายาง 
      "เทศบาลตำบลนายางเป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข" 
  ข. พันธกิจ ของเทศบาลตำบลนายาง 
      1.พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
   2. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
   3. พัฒนาด้านเศรษฐกิจตลอดจนส่งเสริมการเกษตร และเศรษฐกิจพอเพียง 
   4. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   5. พัฒนาการบริหารจัดการที่ดี และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตำบลนายางได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
             1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
                1.2 แผนงานการเกษตร 
              1.3 แผนงานการพาณิชย์ 
      2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
      2.1 แผนงานการศึกษา 
      2.2 แผนงานการสาธารณสุข 
              2.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
              2.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
              2.5 แผนงานการสังคมสงเคราะห์ 
              2.6 แผนงานงบกลาง 
      2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
      2.8 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
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      3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และเศรษฐกิจพอเพียง 
      3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
      4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
              4.1 แผนงานการสาธารณสุข 
           5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
              5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  ง. การวางแผน 
      เทศบาลตำบลนายาง ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 
2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น 
การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนใน
พ้ืนที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
      เทศบาลตำบลนายาง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนด
โครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

89 73,816,240.00 39 28,533,240.00 93 65,038,740.00 48 22,441,000.00 68 65,154,900.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพชีวิต 

66 52,007,200.00 72 65,764,200.00 70 63,714,200.00 72 68,126,200.00 58 61,741,200.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ และเศรษฐกิจ
พอเพียง 

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กร และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

4 910,000.00 3 862,000.00 4 1,588,000.00 4 973,000.00 4 1,630,000.00 

รวม 163 127,473,440.00 118 95,899,440.00 171 131,080,940.00 128 92,280,200.00 134 129,266,100.00 

   จ. การจัดทำงบประมาณ 
  ผู้บริหารเทศบาลตำบลนายาง ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่
ในเทศบัญญัตงิบประมาณ จำนวน 83 โครงการ งบประมาณ 63,319,900 บาท สามารถจำแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 29 13,107,300.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 48 49,269,600.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และเศรษฐกิจพอเพียง 1 40,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 1 75,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 4 828,000.00 

รวม 83 63,319,900.00 
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     รายละเอียดโครงการที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลตำบลนายาง มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขุดลอกเหมือง
สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1  
ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

40,000.00 กองช่าง 

1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับ
ใช้ในการทำการเกษตร  
2. เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกันน้ำท่วม 

- สายข้างลานตะกาดแดงไปบ้าน 
นายสมยศกว้าง 0.80-1.20 เมตร 
ยาว 1,000.00 

2. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขุดลอกเหมือง
สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2  
ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

60,700.00 กองช่าง 

1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับ
ใช้ในการทำการเกษตร  
2. เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกันน้ำท่วม 

- สายหนองกระสาถึงถนนเลียบคลอง
ชลประทานกว้าง 0.80-3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,400 เมตร  
- สายจากรางระบายน้ำเดิม-คลอง
ระบายน้ำดีหนึ่ง กว้างเฉลี่ย 4.00 
เมตร ระยะทางยาว 340 เมตร สาย
จากจุดชมวิวไร่อาจารย์ยิ่ง กว้าง 
0.50-1.00 เมตร ยาว 280 เมตร  
ลึก 0.30 เมตร 

3. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขุดลอกเหมือง
สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 5  
ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

51,000.00 กองช่าง 

1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับ
ใช้ในการทำการเกษตร  
2. เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกันน้ำท่วม 

- สายหนองปลาหมอถึง หนองกระ
แช่ กว้าง 0.60-1.10 เมตร ยาว 
1,441.00 เมตร - สายจากลำห้วย
ยาง - คลองระบายน้ำดีหนึ่ง กว้าง 
2.00-3.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร 

4. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขุดลอกเหมือง
สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 7  
ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

121,000.00 กองช่าง 

1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับ
ใช้ในการทำการเกษตร  
2. เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกันน้ำท่วม 

- สายคลองชลประทานไปบ้านดอน  
- สายบ้านดอน - บ้านบ่อ  
- สายคลองชลประทานไปบ้านดอน 
ฝั่งตะวันตก  
- สายจากถนนบ้านบ่อหน้าเขาตาจีน 
ถึง รางระบายน้ำติดคลอง
ชลประทานบ้านดอน  
- สายจากสี่แยกบ้านดอน - เขาตาจีน 
- สายเขาพระราม - คลอง
ชลประทาน 

5. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขุดลอกเหมือง
สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 8  
ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

55,000.00 กองช่าง 

1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับ
ใช้ในการทำการเกษตร  
2. เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกันน้ำท่วม 

- สายบ้านนายบังเอิญ ถึง ถนน 
ลาดยางบ้านหนองงูเหลือมสุดเขต 
ที่นานายพินกว้าง 1.00-2.00 เมตร 
ยาว 500 เมตร  
- สายจากคลองชลประทาน ผ่านบ้าน
นายสำราญชนถนนเพชรเกษมบ้าน
ท่า กว้าง 1.00-1.20 เมตร  
ยาว 568 เมตร  
- สายเลียบคลองชลประทาน,ตะโก
น้อย กว้าง 0.80-1.20 เมตร ยาว 
1,500 เมตร 

6. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขุดลอกเหมือง
สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 9  
ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

12,000.00 กองช่าง 

1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับ
ใช้ในการทำการเกษตร  
2. เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกันน้ำท่วม 

- สายจากนานางช่วยถึงที่ดินบริษัท
เบียร์ช้าง กว้าง 2.00 เมตร ยาว 204 
เมตร 

7. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขุดลอกลำห้วยประโหมด 
หมู่ที่ 2,3,4,6,7 ต.ดอนขุนห้วย 
หมู่ที่ 1,2,6 ต.นายาง และหมู่ที่ 
11 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

700,000.00 กองช่าง 

1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับ
ใช้ในการทำการเกษตร  
2. เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกันน้ำท่วม 

กว้าง 5.00-10.00 เมตร ยาว 
8,000.00 เมตร 

8. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ 
หมู่ที่ 7 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุรี 

57,000.00 กองช่าง 

1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับ
ใช้ในการทำการเกษตร  
2. เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกันน้ำท่วม 

- สายเพชรเกษม-เสาโทรศัพท์ กว้าง 
1.00-3.00 เมตร ยาว 500 เมตร  
- สายคลองชลประทาน-ห้วยประ
โหมด กว้าง 1.00-2.00 เมตร  
ยาว 988 เมตร  
-สายฝั่งทิศตะวันออก กว้าง 0.60-
1.00 เมตร ยาว 500 เมตร  
- สายฝั่งทิศตะตก กว้าง 1.00-2.00 
เมตร ยาว 150 เมตร 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

9. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

วางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

800,000.00 กองช่าง 
เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้
ในการทำการเกษตร 

โดยทำการวางท่อ HDPE dia. 160 
มม. ระยะทางยาว 1,000 เมตร 

10. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  
สายบ้านนางกี่ หงษ์ทอง หมู่ที่ 2  
ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

41,000.00 กองช่าง เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน 

ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 197.00 เมตร หนา 
0.20 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อย
กว่า 591.00 ตารางเมตร 

11. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ  
ค.ส.ล. ซอยบ้านนางหวิง ไทยแท้ 
หมู่ที่ 7 ต.นายาง อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

139,000.00 กองช่าง 
1. เพื่อให้มีทางระบายน้ำใน
ชุมชน  
2. เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในชุมชน 

รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 
0.30 เมตร ระยะทางยาว 42.00 
เมตร ลึก 0.55-0.65 เมตร 

12. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ  
ค.ส.ล. จากหอกระจายข่าว ถึง
รางระบายน้ำเดิม หมู่ที่ 7  
ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

216,000.00 กองช่าง 
1. เพื่อให้มีทางระบายน้ำใน
ชุมชน  
2. เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในชุมชน 

รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 
0.30 เมตร ระยะทางยาว 71.00 
เมตร ลึก 0.40-0.75 เมตร 

13. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลาง
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ต.ดอนขุนห้วย 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

800,000.00 กองช่าง เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 400.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 
1,600.00 ตารางเมตร 

14. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.ดอนขุนห้วย 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

1,000,000.00 กองช่าง เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 ? 5.00 เมตร 
ระยะทางยาวรวม 395.00 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ทำการ 
ไม่น้อยกว่า 1,950.00 ตารางเมตร 

15. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้านนายแอม  
หมู่ที่ 1 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

100,000.00 กองช่าง เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง
ยาว 63.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ทำการ ไม่น้อยกว่า 157.50 
ตารางเมตร 

16. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเกิน  
หมู่ที่ 1 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

250,000.00 กองช่าง เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 400.00 
ตารางเมตร 

17. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้าน นายสำราญ 
รอดพ้น หมู่ที่ 2 ต.เขาใหญ่ อ.
ชะอำ จ.เพชรบุรี 

70,000.00 กองช่าง เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 36.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 108.00 
ตารางเมตร 

18. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้านนางเชือน 
หมู่ที่ 2 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

50,000.00 กองช่าง เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง
ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 75.00 
ตารางเมตร 

19. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการวางท่อ ค.ส.ล. จาก
เหมืองสาธารณะ บ้านนางทอง
สร้อย ถึง ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 3 
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

1,900,000.00 กองช่าง 
1. เพื่อให้มีทางระบายน้ำใน
ชุมชน  
2. เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในชุมชน 

โดยทำการวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø 
1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 
ระยะทางยาว 336.00 เมตร 

20. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้านนางจ๋ิม  
หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

180,000.00 กองช่าง เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 94.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 282.00 
ตารางเมตร 

21. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้าน ตาคน หมู่ที่ 
5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

450,000.00 กองช่าง เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 178.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 712.00 
ตารางเมตร 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

22. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ 
ค.ส.ล.ซอยบ้านนางแต๋ หมู่ที่ 6  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

400,000.00 กองช่าง เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง
ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 112.50 
ตารางเมตร รางระบายน้ำ ค.ส.ล. 
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ระยะทางยาว
รวม 90.00 เมตร 

23. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายโรงเหล็ก ซอย 2 
หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

461,000.00 กองช่าง เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 720.00 
ตารางเมตร 

24. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายวงแหวน ซอย 2 
หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

881,000.00 กองช่าง เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 358.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 
1,432.00 ตารางเมตร 

25. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสุข  
มิลเลอร์ หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

847,000.00 กองช่าง เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 
1,400.00 ตารางเมตร 

26. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 6 
ตะวันออก หมู่ที่ 10 ต.เขาใหญ่ 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

1,372,000.00 กองช่าง เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 505.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 
3,030.00 ตารางเมตร 

27. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขุดลอกเหมือง
สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 3  
ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

103,600.00 กองช่าง 

1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อ
การ เกษตร  
2. เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกันน้ำท่วม 

- สายจากลำห้วยยาง ถึง ถนน
สาธารณประโยชน์ข้างวัดนายาง  
- สายจากซุ้มวัดนายาง ถึง ถนนนา
สามสิบหลังบ้านนางบุญตา  
- สายจากถนนนายาง หนองบัว ถึง 
หนองกะมีด  
- สายจากถนนเพชรเกษมบ้านท่า ถึง 
สระน้ำวัดนายาง  
- สายจากคลองสายหนึ่งติดถนน
หนองบัว ถึง ที่ดินเบียร์ช้าง  
- สายหนึ่งคูนาดอนถึงถนนนาสามสิบ 
หมู่ที่ 3,4  
- สายเชื่อมห้วยยางถึงตลาดนัด 
นายาง 

28. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างเหมือง ค.ส.ล. 
สายบ้านนางอาภรณ์ หมู่ที่ 1  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

1,950,000.00 กองช่าง 

1. เพื่อให้ประชาชน มีน้ำใช้เพื่อ
การ เกษตร  
2. เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกันน้ำท่วม 

กว้าง 1.50 เมตร ระยะทางยาว 
850.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร 

29. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำดิบ  
หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

260,000.00 กองการประปา 
เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

โดยทำการวางท่อ HDPE dia 315 
มม. ระยะทางยาว 42 เมตร พร้อม
พอพัก ค.ส.ล พร้อมประตูน้ำ 

30. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

2,649,000.00 กองการศึกษา 

1. เพื่อพัฒนาร่างกายของเด็ก
นักเรียนให้มีสุขภาพพลานามัย  
ที่สมบูรณ์ แข็งแรงและมีน้ำหนัก 
ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุข  
2. เพื่อให้เด็กมีสื่อการเรียนการ
สอนที่เหมาะสมและเพียงพอ  
3. เพื่อให้เด็กมีหนังสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบ
นักเรียน และมีการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสม 
กับวัย 

1. ค่าอาหารกลางวัน  
2. ค่าจัดการเรียนการสอน  
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

31. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการอาหารเสริม (นม) 4,056,000.00 กองการศึกษา 

1. เพื่อให้เด็กได้มีอาหารเสริม 
(นม) ด่ืมทุกวัน เป็นการพัฒนา
เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง  
2. เพื่อพัฒนาร่างกายของ
นักเรียนให้มีสุขภาพพลานามัย 
ที่สมบูรณ์ แข็งแรง และมีน้ำหนัก 
ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุข 

1. เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลตำบลนายาง 10 ศูนย์  
2. นักเรียนของโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
10 แห่ง 

32. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านดอน 

108,000.00 กองการศึกษา 

1. เพื่อให้นักเรียนได้มีอาหาร
กลางวันรับประทานครบทุกคน 
ทุกวันอย่างทั่วถึง  
2. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนมี
ภาวะทางโภชนาการที่ดีข้ึน  
3. เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายและสติปัญญา
ของนักเรียนให้สมบูรณ์ แข็งแรง 
เจริญเติบโตเป็นไปตามมาตรฐาน
ของกรมอนามัย  
4. เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของ
ผู้ปกครองในการจัดหาอาหาร
กลางวัน ให้บุตรหลาน 

- ปี 2564 จำนวนนักเรียน 27 คน 

33. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านนายาง 

668,000.00 กองการศึกษา 

1. เพื่อให้นักเรียนได้มีอาหาร
กลางวันรับประทานครบทุกคน 
ทุกวันอย่างทั่วถึง  
2. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนมี
ภาวะทางโภชนาการที่ดีข้ึน  
3. เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายและสติปัญญา
ของนักเรียนให้สมบูรณ์ แข็งแรง 
เจริญเติบโตเป็นไปตามมาตรฐาน
ของกรมอนามัย  
4. เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของ
ผู้ปกครองในการจัดหาอาหาร
กลางวัน ให้บุตรหลาน 

- ปี 2564 จำนวนนักเรียน 180 คน 

34. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านหนองยาว 

2,136,000.00 กองการศึกษา 

1. เพื่อให้นักเรียนได้มีอาหาร
กลางวันรับประทานครบทุกคน 
ทุกวันอย่างทั่วถึง  
2. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนมี
ภาวะทางโภชนาการที่ดีข้ึน  
3. เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายและสติปัญญา
ของนักเรียนให้สมบูรณ์ แข็งแรง 
เจริญเติบโตเป็นไปตามมาตรฐาน
ของกรมอนามัย  
4. เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของ
ผู้ปกครองในการจัดหาอาหาร
กลางวัน ให้บุตรหลาน 

- ปี 2564 จำนวนนักเรียน 534 คน 

35. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านดอนขุนห้วย 

580,000.00 กองการศึกษา 

1. เพื่อให้นักเรียนได้มีอาหาร
กลางวันรับประทานครบทุกคน 
ทุกวันอย่างทั่วถึง  
2. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนมี
ภาวะทางโภชนาการที่ดีข้ึน  
3. เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายและสติปัญญา
ของนักเรียนให้สมบูรณ์ แข็งแรง 
เจริญเติบโตเป็นไปตามมาตรฐาน
ของกรมอนามัย   

- ปี 2564 จำนวนนักเรียน 145 คน 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

     
4. เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของ
ผู้ปกครองในการจัดหาอาหาร
กลางวัน ให้บุตรหลาน 

 

36. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านหุบกะพง 

560,000.00 กองการศึกษา 

1. เพื่อให้นักเรียนได้มีอาหาร
กลางวันรับประทานครบทุกคน 
ทุกวันอย่างทั่วถึง  
2. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนมี
ภาวะทางโภชนาการที่ดีข้ึน  
3. เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายและสติปัญญา
ของนักเรียนให้สมบูรณ์ แข็งแรง 
เจริญเติบโตเป็นไปตามมาตรฐาน
ของกรมอนามัย  
4. เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของ
ผู้ปกครองในการจัดหาอาหาร
กลางวัน ให้บุตรหลาน 

- ปี 2564 จำนวนนักเรียน 140 คน 

37. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านเนินทราย 

180,000.00 กองการศึกษา 

1. เพื่อให้นักเรียนได้มีอาหาร
กลางวันรับประทานครบทุกคน 
ทุกวันอย่างทั่วถึง  
2. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนมี
ภาวะทางโภชนาการที่ดีข้ึน  
3. เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายและสติปัญญา
ของนักเรียนให้สมบูรณ์ แข็งแรง 
เจริญเติบโตเป็นไปตามมาตรฐาน
ของกรมอนามัย  
4. เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของ
ผู้ปกครองในการจัดหาอาหาร
กลางวัน ให้บุตรหลาน 

- ปี 2564 จำนวนนักเรียน 45 คน 

38. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชรฯ 

780,000.00 กองการศึกษา 

1. เพื่อให้นักเรียนได้มีอาหาร
กลางวันรับประทานครบทุกคน 
ทุกวันอย่างทั่วถึง  
2. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนมี
ภาวะทางโภชนาการที่ดีข้ึน  
3. เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายและสติปัญญา
ของนักเรียนให้สมบูรณ์ แข็งแรง 
เจริญเติบโตเป็นไปตามมาตรฐาน
ของกรมอนามัย  
4. เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของ
ผู้ปกครองในการจัดหาอาหาร
กลางวัน ให้บุตรหลาน 

- ปี 2564 จำนวนนักเรียน 195 คน 

39. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านหนองเผาถ่าน 

600,000.00 กองการศึกษา 

1. เพื่อให้เป็นไปตามประกาศการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เรื่อง
หลักเกณฑ์การสนับสนุนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล และองค์การบริหาร 
ส่วนตำบล  
2. เพื่อให้นักเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวันครบ 100 % ทุก
วันอย่างทั่วถึงร้อยละ 100  
3. เพื่อให้นักเรียนได้รับประทาน
อาหารถูกหลักโภชนาการครบทั้ง 
5 หมู่  
4. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง  
5.เพื่อให้นักเรียนมีผลการเรียนรู้
ที่ดีข้ึน   

- ปี 2564 จำนวนนักเรียน 150 คน 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

     
6. เพื่อให้นักเรียนมีน้ำหนัก 
ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 

40. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านร่องระกำ 

508,000.00 กองการศึกษา 

1. เพื่อให้นักเรียนได้มีอาหาร
กลางวันรับประทานครบทุกคน 
ทุกวันอย่างทั่วถึง  
2. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนมี
ภาวะทางโภชนาการที่ดีข้ึน  
3. เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายและสติปัญญา
ของนักเรียนให้สมบูรณ์ แข็งแรง 
เจริญเติบโตเป็นไปตามมาตรฐาน
ของกรมอนามัย  
4. เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของ
ผู้ปกครองในการจัดหาอาหาร
กลางวัน ให้บุตรหลาน 

- ปี 2564 จำนวนนักเรียน 127 คน 

41. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการเปิดบ้านวิชาการ
โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลนา
ยาง 

150,000.00 กองการศึกษา 

1. เพื่อให้นักเรียนเกิดการพัฒนา
ความรู้ความสามารถด้วยตนเอง
อย่างสม่ำเสมอ  
2.เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน
ได้ใช้ความรู้แต่ละกลุ่มวิชาที่เรียน
มา  
3.เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ
กล้าแสดงออก  
4. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครูได้
เกิดความพัฒนาในด้านเทคนิค
วิธีการสอนโดยดูผลจากการ
ประเมินของนักเรียน 

นักเรียนและครูจำนวน 500 คน  
จาก 10 โรงเรียนของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนายาง 
(อุดหนุนโรงเรียนบ้านร่องระกำ) 

42. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการแข่งขันสวดมนต์หมู่
ทำนองสรภัญญะ 

50,000.00 กองการศึกษา 

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการ
สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะใน
สถานศึกษาอย่างแพร่หลาย  
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
สามารถสวดมนต์หมู่ทำนอง
สรภัญญะ สรรเสริญคุณพระพุทธ 
พระธรรม พระสงฆ์  
3. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและ
น้อมนำหลักธรรมคำสั่งสอนทาง
พุทธศาสนาเป็นหลักปฏิบัติใน
ชีวิตประจำวัน 

นักเรียนระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยาย
โอกาสสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 ในเขต
เทศบาลตำบลนายาง จำนวน 10 
โรงเรียน (อุดหนุนโรงเรียนนิคมสร้าง
ตนเองเข่ือนเพชร) 

43. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครางการแข่งขันกีฬานักเรียน 105,000.00 กองการศึกษา 

1. เพื่อให้นักเรียนมีความ
ตระหนักและเห็นความสำคัญ
ของการออกกำลังกายและเล่น
กีฬา  
2. เพื่อให้กีฬาสามารถพัฒนา
ศักยภาพด้านร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญาและสังคม  
3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน สร้าง
จิตสำนึกและปลูกฝังให้นักเรียน
รักการออกกำลังกายและเล่น
กีฬา  
4. เพื่อให้ใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
และสังคม 

นักเรียนระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยาย
โอกาสสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่
การศึกษาประถม ศึกษาเขต 2 ใน
เขตเทศบาลตำบลนายาง จำนวน 10 
โรงเรียน (อุดหนุนโรงเรียนนิคมสร้าง
ตนเองเข่ือนเพชร) 

44. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 27,033,600.00 
กองสวัสดิการ

สังคม 

1.เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และ
บรรเทาความเดือดร้อนให้กับ
ผู้สูงอายุในชุมชน  
2. เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยัง
ชีพในเขตเทศบาลฯ มีรายได้และ
ความเป็นอยู่ดีข้ึน  

- ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบล 
นายาง ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 
3,597 ราย 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

     
3. เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแล
ตนเองได้ ไม่เป็นภาระต่อสังคม 

 

45. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ 5,484,000.00 
กองสวัสดิการ

สังคม 

1. เพื่อเป็นการจัดสวัสดิการ
สงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการใน
เขตเทศบาลที่ได้รับความ
เดือดร้อน  
2. เพื่อเสริมสร้างขวัญและ
กำลังใจให้กับคนพิการในเขต
เทศบาล  
3. เพื่อให้คนพิการในเขตเทศบาล
มีรายได้และความเป็นอยู่ดีข้ึน 

-คนพิการในเขตเทศบาลตำบล  
นายาง ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 
800 ราย 

46. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 450,000.00 
กองสวัสดิการ

สังคม 

1. เพื่อเป็นการจัดสวัสดิการ
สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์
ในเขตเทศบาลที่ได้รับความ
เดือดร้อน  
2. เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์และ
ครอบครัวสามารถอยู่ในสังคมได้
อย่างมีสุข  
3. เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์ในเขต
เทศบาลฯ มีรายได้และมีความ
เป็นอยู่ดีข้ึน 

- ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลตำบล 
นายาง ปีงบประมาณ 2564  
จำนวน 75 ราย  

47. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการฝึกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

50,000.00 
สำนัก

ปลัดเทศบาล 

1.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการ
ฝึกอบรมมีความพร้อมต่ืนตัวและ
เข้าใจวิธีการดับเพลิงอย่างแท้จริง 
2. เพื่อเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ร่างกาย ให้มีความพร้อมในการ
ป้องกัน และระงับเหตุสาธารณ
ภัยต่าง ๆ 

เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยและอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 30 คน 

48. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

20,000.00 
สำนัก

ปลัดเทศบาล 

1. เพื่อเตรียมความพร้อมด้าน
ทักษะ และความรู้ความชำนาญ
ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ใน
การปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบ
อัคคีภัยได้อย่างรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ  
2. เพื่อให้การประสานการปฏิบัติ 
การสื่อสาร การเข้าให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ 
ที่ให้ความช่วยเหลือและมูลนิธิ
ต่าง ๆ ไม่ซ้ำซ้อน 

จัดอบรมฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ของเทศบาลตำบลนายาง และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 100 
คน  

49. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการอาหารกลางวัน  
โรงเรียนชาวไร่ 

756,000.00 กองการศึกษา 

1. เพื่อให้นักเรียนได้มีอาหาร
กลางวันรับประทานครบทุกคน 
ทุกวันอย่างทั่วถึง  
2. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนมี
ภาวะทางโภชนาการที่ดีข้ึน  
3. เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายและสติปัญญา
ของนักเรียนให้สมบูรณ์ แข็งแรง 
เจริญเติบโตเป็นไปตามมาตรฐาน
ของกรมอนามัย  
4. เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของ
ผู้ปกครองในการจัดหาอาหาร
กลางวันให้บุตรหลาน 

- ปี 2564 จำนวนนักเรียน 189 คน 

50. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน 105,000.00 กองการศึกษา 

1. เพื่อให้นักเรียนมีความ
ตระหนักและเห็นความสำคัญ
ของการออกกำลังกายและ เล่น
กีฬา   

นักเรียนระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยาย
โอกาสสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่
การศึกษาประถม ศึกษาเขต 2  
ในเขตเทศบาลตำบลนายาง  
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

     

2. เพื่อให้กีฬาสามารถพัฒนา
ศักยภาพด้านร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญาและสังคม  
3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน สร้าง
จิตสำนึกและปลูกฝังให้นักเรียน
รักการออกกำลังกายและเล่น
กีฬา  
4. เพื่อให้ใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
และสังคม 

จำนวน 10 โรงเรียน (อุดหนุน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร) 

51. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 11,400.00 กองการศึกษา 

1. เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึง
ความสำคัญของตนเอง สิทธิและ
หน้าที่ของตนเองและสังคม  
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี  
มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ  
3. เพื่อให้เด็กมีความภูมิใจในชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

- เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล
ตำบลนายาง ทั้งในระบบและนอก
ระบบโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  
ไม่น้อยกว่า 2,000 คน 

52. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการอบรมและประชุม
ผู้ปกครองนักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

30,000.00 กองการศึกษา 

1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบ้านกับศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก  
2. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง
นักเรียนได้มีส่วนร่วมให้ข้อมูล 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
3. เพื่อร่วมมือกับผู้ปกครอง
นักเรียนในการส่งเสริมการเรียนรู้ 
และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของ
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ครู/ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 30 คน  
- ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 350 คน 

53. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการเพิ่มศักยภาพของ
พนักงานครูและผู้ดูแลเด็ก 

100,000.00 กองการศึกษา 

1. เพื่อให้ครูและผู้ดูแลเด็ก เห็น
ความสำคัญของการดำเนินงาน
ศูนย์เด็กเล็ก การอบรมเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัยและพัฒนาคุณภาพไปสู่
ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ และได้
มาตรฐานของกรมอนามัย  
2. เพื่อให้ครูและผู้ดูแลเด็กมี
ความรู้ที่จำเป็นในการส่งเสริม
พัฒนาการศึกษา และปฏิบัติได้
ถูกต้อง 3. เพื่อให้พนักงานครู
และผู้ดูแลเด็กได้รับความรู้และ
ส่งเสริมประสบการณ์สามารถ
นำมาปรับใช้ในงานที่เกี่ยวข้องได้ 

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

54. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะ
กรรมการบริหารศูนย์พัฒนา  
เด็กเล็ก 

30,000.00 กองการศึกษา 

1. เพื่อให้คณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เห็นความสำคัญ
ของการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็ก
การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยและ
พัฒนาคุณภาพไปสู่ศูนย์เด็กเล็ก
น่าอยู่ และได้มาตรฐานของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ให้มีประสิทธิภาพในการ
ดำเนินงานด้านวิชาการ 

- คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 10 ศูนย์ ในสังกัดเทศบาลตำบล
นายาง จำนวน 90 คน 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

55. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดงานวันสงกรานต์ 360,000.00 กองการศึกษา 
เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานงาน
ประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่สืบไป 

จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น จัดขบวนแห่
สงกรานต์ ก่อพระเจดีย์ทราย  
การสรงน้ำพระ การแสดงมหรสพ 
เป็นต้น โดยมีประชาชนเข้าร่วม
จำนวน 28 ชุมชน 

56. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 50,000.00 กองการศึกษา 

1.เพื่อถวายเป็นราชสักการะและ
แสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรม 
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพัน
ปีหลวง  
2. เพื่อให้ประชาชนเกิดความรัก 
ความสามัคคี  
3. เพื่อเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวให้กับ
ชุมชนในเขตเทศบาลตำบล 
นายาง 

1. ประชาชนในชุมชนและบุคคล
ทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลนายาง 
ประมาณ 2,000 คน  
2. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ  
จุดพลุ และรำถวายพระพร  
3. ปลูกต้นไม้ จำนวน 3,000 ต้น 

57. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ 50,000.00 กองการศึกษา 

1. เพื่อถวายเป็นราชสักการะและ
แสดงความจงรักภักดีแด่
พระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
2. เพื่อให้ประชาชนเกิดความรัก 
ความสามัคคี  
3. เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณ 
ของพระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

1. ประชาชนในชุมชนและบุคคล
ทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลนายาง 
ประมาณ 2,000 คน  
2. พิธีถวายเครื่องสักการะจุดพลุ 
และ รำถวายพระพร  
3. ปล่อยปลา จำนวน 50,000 ตัว 

58. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการหล่อเทียนจำนำพรรษา 10,000.00 กองการศึกษา 
เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
วันสำคัญทางพุทธศาสนา 

จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา และนำเทียน
พรรษาไปถวายวัดต่าง ๆ ในเขต
เทศบาลตำบลนายาง จำนวน 7 วัด 
โดยมีชุมชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 
28 ชุมชน 

59. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน 200,000.00 กองการศึกษา 

1. เพื่อให้ประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลนายางได้ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกล
จากยาเสพติด  
2. เพื่อให้ประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลนายางเกิดความรัก
ความสามัคคีในหมู่คณะ  
3. เพื่อให้ประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลนายางมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 

จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ 
โดยมีชุมชนเข้าร่วมโครงการจำนวน 
28 ชุมชน 

60. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด 100,000.00 กองการศึกษา 

1.เพื่อให้ประชาชนห่างไกลยา
เสพติดได้ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์  
2. เพื่อสร้างความสามัคคีกันใน
หมู่คณะ  
3. เพื่อยกระดับมาตรฐานการ
เล่นกีฬาในท้องถ่ินให้สูงข้ึนและ
รู้จักกฎ กติกา การเล่นกีฬา
ประเภทต่าง ๆ  
4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ 
ได้แก่ ตระกร้อ ฟุตบอล เปตอง 
วอลเลย์บอล เป็นต้นโดยมีผู้เข้าร่วม 
จำนวน 300 คน 

61. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการอนุรักษ์ศิลปะเพลง
พื้นบ้าน เพลงพวงมาลัย 

50,000.00 กองการศึกษา 
เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
พื้นบ้าน 

จัดกิจกรรมสอนเด็กเยาวชนและ
ประชาชน ขับร้องเพลงพวงมาลัย 
และกิจกรรมอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 28 
ชุมชน 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

62. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดงานวันเฉลิม พระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

150,000.00 กองการศึกษา 

1. เพื่อถวายเป็นราชสักการะและ
แสดงความจงรักภักดีแด่
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิรา 
ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
2. เพื่อให้ประชาชนเกิดความรัก 
ความสามัคคี  
3. เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลง
กรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

1. ประชาชนในชุมชนและบุคคล
ทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลนายาง 
ประมาณ 1,000 คน  
2. ถวายเครื่องราชสักการะ ประดับ
ธงสัญลักษณ์ ประดับธงชาติ ประดับ
ไฟ 

63. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคในท้องถ่ิน 

49,600.00 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

เพื่อป้องกันและควบคุมโรค การ
ระบาดของโรคในท้องถ่ิน 

อาสาสมัครสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 300 คน 

64. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภาค
ประชาชน 

100,000.00 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

1. เพื่อพัฒนางานสาธารณสุขมูล
ฐานตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
ด้านองค์ประกอบของงาน
สาธารณสุขที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินกำหนด  
2. เพื่อพัฒนาสุขภาพของ
ประชาชนในชุมชน 

อาสาสมัครในเขตเทศบาล 
ตำบลนายาง 

65. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
และควบคุมประชากรสุนัขและ
แมว 

250,000.00 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

1. เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าใน
สุนัขและแมว  
2. เพื่อควบคุมจำนวนประชากร
สุนัขและแมว  
3. ลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัข
บ้าจากสัตว์สู่สัตว์และสัตว์สู่คน 

การฉีดวัคซีนสุนัขและแมวในเขต
เทศบาลตำบลนายาง 

66. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน  
ตามพระราชประสงค ์

140,000.00 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

1. เพื่อให้มีหมอหมู่บ้าน ที่ผ่าน
การอบรมตามหลักสูตรประจำใน
ชุมชน  
2. เพื่อให้ประชาชน ในชุมชน
ได้รับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
ก่อนจะไปรับบริการที่หน่วย
รักษาพยาบาลภาครัฐ  
3. เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในชุมชนฝนการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันตลอดจนเกิด
ความสามัคคีในชุมชน  
4. เพื่อเป็นการทบทวนและต่อ
ยอดความรู้ให้กับผู้ที่ผ่านการ
อบรมหมอหมู่บ้าน 

จัดอบรมประชาชนจิตอาสาในเขต
เทศบาลทั้ง 28 ชุมชน และเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 190 คน 

67. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสืบสานพระราชปณิธาน 
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 

90,000 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายและ
ประชาชนทั่วไปมีความรู้และมี
พฤติกรรมการตรวจมะเร็งเต้านม 
ที่ถูกต้องด้วยวิธีสามนิ้ว สาม
สัมผัส (Triple Touch)  
2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งของ
ภาคเครือข่ายในการร่วม
ดำเนินงานตามโครงการฯ  
3. เพื่อลดอัตราการตายจาก
โรคมะเร็งเต้านมในสตรี 

จัดอบรมประชาชน เพศหญิง  
อายุ 30-70 ปี ในเขตเทศบาลฯ และ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ทั้ง 28 ชุมชน 
จำนวน 480 คน 

68. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE 

200,000 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

1. เพื่อสร้างกระแสค่านิยมใน
กลุ่มเยาวชน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยา 
เสพติด  
2. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันสารเสพติดในกลุ่ม
เยาวชน และประชาชนทั่วไป  

จัดอบรมเยาวชนในเขตเทศบาล
ตำบลนายาง และเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 250 คน 
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3. เพื่อสร้างความเข้าใจ และ
ยอมรับผู้มีปัญหายาเสพติดโดยให้
โอกาสกลับมาเป็นคนดีของสังคม 
4. เพื่อจัดต้ังเครือข่ายสมาชิก  
To Be Number One เทศบาล
ตำบลนายาง 

 

69. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการค่ายร่วมใจกันทำดี  
เพิ่มพ้ืนที่สร้างสรรค์สำหรับเด็ก
และเยาวชน 

10,000.00 
กองสวัสดิการ

สังคม 

1.เพื่อเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกลุ่ม
เยาวชนที่มีการดำเนินงานในด้าน
ต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็น
ระบบ และรปูธรรม เพื่อปฏิบัติ
กิจกรรมร่วมกันในการแสวงหา
แนวทางในการจัดกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
การเชื่อมโยงนี้จะอยู่ในรูปการจัด
องค์กรที่มีโครงสร้างความ 
สัมพันธ์กันอย่างชัดเจน ภายใต้
ความเห็นชอบของผู้แทนเยาวชน
ในชุมชน  
2. เพื่อให้เด็กและเยาวชนทำงาน
ร่วมกันอย่างเป็นระบบโดยมีการ
จัดต้ังเป็นสภาเด็กและเยาวชน
ตำบล 

คณะกรรมการบริหารสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลตำบลนายาง  
เด็กและเยาวชนที่เป็นเครือข่าย 
สภาเด็กฯ ทั้ง 28 ชุมชน และ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 100 
คน 

70. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดงาน พระนครคีร-ี
เมืองเพชร (สำนักงานจังหวัด
เพชรบุรี) 

20,000.00 
สำนัก

ปลัดเทศบาล 

1. เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ
คุณ และรำลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม 
รัชกาลที่ 4-6 และพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 
แห่งราชวงศ์จักรี ที่ทรงมีพระ
มหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อ
จังหวัดเพชรบุรีและพสกนิกรชาว
จังหวัดเพชรบุรี  
2. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และฟื้นฟู
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน
ตลอดจนวิถีชีวิตพื้นเมืองเพชรบุรี
ที่ทรงคุณค่าให้อยู่เป็นมรดกของ
จังหวัดเพชรบุรีและประเทศไทย
สืบไป 

อุดหนุนงบประมาณให้สำนักงาน
จังหวัดเพชรบุรีเพื่อดำเนินโครงการ
ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

71. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการโครงการต่อเติมหลังคา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนายาง 
หมู่ที่ 3 ต.นายาง อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

176,000.00 กองการศึกษา 

1. เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านนายาง มีพ้ืนที่กลางแจ้งใน
การจัดกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม 
2. เพื่อให้เด็กมีพ้ืนที่ใช้สอยใน
การเรียนอย่างเหมาะสม 

ต่อเติมหลังคา ขนาดกว้าง 9.00 
เมตร ยาว 19.00 เมตร หรือพื้นที่ทำ
การ ไม่น้อยกว่า 144.00 ตารางเมตร 

72. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการชะอำรวมใจเสริมสร้าง
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

10,000.00 
กองสวัสดิการ

สังคม 

1. จัดอบรมแกนนำหมู่บ้าน/
ชุมชนผู้ประสานพลังแผ่นดิน/
เครือข่าย ตาสับปะรด กลุ่มสตรี 
เยาวชนและกลุ่มเสี่ยง เพื่อ
เสริมสร้างประสิทธิภาพ เพื่อเป็น
เครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด มิให้
แพร่ระบาดในพื้นที่  
2. เพื่อค้นหาผู้เสพติด/ผู้ติดยา
เสพติด นำเข้าสู่กระบวนการ
บำบัดรักษาฟ้ืนฟูตามระบบที่
เหมาะสม  
3. เพื่อเสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชน
เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดได้
อย่างยั่งยืน 

1. แกนนำหมู่บ้าน/ชุมชน /ผู้
ประสานพลังแผ่นดิน/เครือข่ายตา
สับปะรด กลุ่มสตรี เยาวชนและ 
กลุ่มเสี่ยง  
2. ต้ังจุดตรวจ/จุดสกัดในพื้นที่เพื่อ
เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด สุ่มตรวจ
สารเสพติดในปัสสาวะกลุ่มเสี่ยง 
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73. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสนับสนุนป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

10,000.00 
กองสวัสดิการ

สังคม 

1. เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์
และขอความร่วมมือและบังคับใช้
กฎหมายเจ้าของสถานบริการ/
สถานประกอบการและผู้มาใช้
บริการให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด  
2. เพื่อตรวจตราพ้ืนที่เสี่ยง
ประเภท หอพัก สถานบริการ 
การรวมกลุ่มม่ัวสุมของเยาวชน 
และ การแข่งรถในทางให้อยู่ใน
กรอบของระเบียบกฎหมายไม่
สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชุมชน
และสังคม  
3. เพื่อสร้างระบบป้องกัน และ
เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา  
4. เพื่อสำรวจ/ตรวจค้นพื้นที่
เป้าหมายที่มีปัญหายาเสพติด
รุนแรง  
5. เพื่อค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพ
ติดนำเข้าสู่กระบวนการบำบัด
ฟื้นฟู 

สถานบริการ สถานประกอบการซึ่งมี
ลักษณะคล้ายสถานบริการ ร้านเกม/
ร้านอินเทอร์เน็ต ร้านค้าแฝง 
สวนสาธารณะ แหล่งมั่วสุมของ
เยาวชน กลุ่มเสี่ยงทั้งในและนอก
สถานศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอชะอำ 

74. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน เทศบาลตำบลนายาง 

130,000.00 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

1. ประชาชนในชุมชนรับรู้เรื่อง
ประโยชน์ของเกลือไอโอดีน  
2. ประชาชนในชุมชนมีความ
ตระหนักในการใช้เกลือไอโอดีน 

ประชาชนในเขตเทศบาล 
ตำบลนายาง ทั้ง 28 ชุมชน 

75. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการก่อสร้างรั้วสวนสุขภาพ 
หมู่ที่ 2 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

120,000.00 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

1. เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์เลี้ยง 
เขา้มาในบริเวณสวนสุขภาพ  
2. เพื่อปรับปรุงสวนสุขภาพ 

ก่อสร้างรั้วเหล็ก สูง 1.00 เมตร  
ยาว 154.00 เมตร 

76. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการงานพระนครคีรี- เมือง
เพชร ครั้งที่ 35 ประจำปี 2564 

50,000.00 
สำนัก

ปลัดเทศบาล 

1. เพื่อเป็นการรำลึกถึง
ความสำคัญของประวัติศาสตร์
เมืองเพชรบุรี และสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถ่ินให้อยู่คู่บ้าน  
คู่เมืองสืบไป  
2. เพื่อเป็นการเรียนรู้ ส่งเสริม
วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถ่ิน และ
การท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี 
3. เพื่อเสริมสร้างความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน และการสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ของ
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี 

ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนในพื้นที่อำเภอชะอำ 

77. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ
ภัยและการป้องกันภัยให้แก่
ประชาชน 

30,000.00 
สำนัก

ปลัดเทศบาล 

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจด้านการ
ป้องกันภัยและระงับภัยต่าง ๆ 
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ได้เมือ่เกิดภัย  
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพความรู้ 
ความสามารถด้านการป้องกัน
และระงับภัยต่าง ๆ และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชน
และเครือข่ายด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

จัดอบรมประชาชน ในเขตเทศบาล 
ตำบลนายาง จำนวน 100 คน 

78. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ และ
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการส่งเสริมและจัดหาอาชีพ
ให้แก่สตรีและกลุ่มสตรีในเขต
เทศบาล 

40,000.00 
กองสวัสดิการ

สังคม 

1. เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกใน
การประกอบอาชีพ  
2. เพื่อให้ประชาชนสามารถหา
รายได้เสริมหลังจากได้รับการ
ฝึกอบรม 

ประชาชนผูส้นใจ กลุ่มสตรีและกลุ่ม
อาชีพในเขตเทศบาลตำบลนายาง 
จำนวน 40 คน 
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79. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการสร้างจิตสำนึกด้าน
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

75,000.00 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

1.เพื่อสร้างจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
2. เพื่อให้ประชาชนเป็นอยู่  
รู้คิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบล 
นายางและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
จำนวน 120 คน 

80. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
ที่ดีในองค์กร และการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรเทศบาล 

400,000.00 
สำนกั

ปลัดเทศบาล 

1. เพื่อให้บุคลากรของเทศบาล
ทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ และสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
2. เพื่อสร้างความสามัคคีใน
องค์กร 

จัดอบรมและศึกษาดูงานให้แก่
บุคลากรของเทศบาลทุกระดับ 
จำนวน 190 คน 

81. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
ที่ดีในองค์กร และการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

โครงการจัดงานวันเทศบาล 15,000.00 
สำนกั

ปลัดเทศบาล 

1. เพื่อรำลึกถึงความสำคัญและ
ความเป็นมาของการก่อกำเนิด
เทศบาล  
2. เพื่อให้คณะผู้บริหารพนักงาน
ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ
การปกครองท้องถ่ินตลอดจนให้
บุคลากรต่าง ๆ ได้มองเห็น
ความสำคัญของการบริการและ
การอำนวยความสะดวก ความ
เสมอภาคและการสร้างความเป็น
ธรรมให้แก่ประชาชนที่มาใช้
บริการ  
3. เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลมี
ความรัก ความผูกพันระหว่าง
เพื่อนร่วมงานและประชาชน 

- จัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา  
- จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และ
กิจกรรม อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
เทศบาล โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน  
300 คน 

82. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
ที่ดีในองค์กร และการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร
สำนักงานเทศบาลตำบลนายาง 

170,000.00 
สำนกั

ปลัดเทศบาล 

เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของ
อาคารสำนักงานเทศบาลตำบล
นายาง 

ทาสีภายนอกอาคารสำนักงาน
เทศบาลตำบลนายาง ขนาดพื้นที่ 
1500.00 ตารางเมตร 

83. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
ที่ดีในองค์กร และการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

โครงการปรับเปลี่ยนการใช้คลื่น
ความถ่ี 420.200 MHz เพื่อการ
เชื่อมโยงสำหรับการกระจายเสียง
ตามสาย (หอกระจายข่าวไร้สาย) 
ของเทศบาลตำบลนายาง 

243,000.00 
สำนกั

ปลัดเทศบาล 

1.เพื่อให้ประชาชนสามาราถรับรู้
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว  
2. เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างประชาชน
กับเทศบาล และระหว่างคนใน
ชุมชนด้วยกันได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว  
3. เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน 

โดยทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ให้
สอดคล้องกับสัญญาณในย่านความถ่ี
ตามที่ กสทช.กำหนด ประกอบด้วย 
1. เปลี่ยนโมดูลภาครับพร้อม
ปรับเปลี่ยนคลื่นเพื่อรองรับความถ่ี
ตามที่ กสทช.กำหนดจำนวน 21 ตัว 
2. เปลี่ยนเสาอากาศ Folded 
Dipole 4 Stacks ย่านความถ่ี 
430.225 MHz พร้อมติดต้ังจำนวน 1 
ชุด  
3. เปลี่ยนเสาอากาศยากิ 2E พร้อม
สายอากาศความถ่ี 430.225 MHz 
จำนวน 21 ชุด  
4. งานบริการถอดและติดต้ังคืน 
จำนวน 21 ตัว 

 
  ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
       เทศบาลตำบลนายาง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตาม เทศบัญญัติ
งบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 24 โครงการ จำนวนเงิน 48,588,600 บาท มี
การเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 24 โครงการ จำนวนเงิน 43,748,310 ล้านบาท สามารถจำแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2 544,000.00 2 544,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 20 42,794,810.00 20 42,794,810.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และเศรษฐกิจพอเพียง 0 0.00 0 0.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 0 0.00 0 0.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 2 409,500.00 2 409,500.00 

รวม 24 43,748,310.00 24 43,748,310.00 

 
    รายละเอียดโครงการที่นำไปจัดตั้งงบประมาณของเทศบาลตำบลนายาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
 

  ยุทธศาสตร์ ช่ือโครงการตามแผน 
งบตามเทศบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ขุดลอกลำห้วยประโหมด หมู่ที่ 2,3,4,6,7  
ต.ดอนขุนห้วย หมู่ที่ 1,2,6 ต.นายาง และหมู่ที่ 11 
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

700,000.00 498,000.00 498,000.00 202,000.00 

2. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 7  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

57,000.00 46,000.00 46,000.00 11,000.00 

3. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 2,649,000.00 2,396,300.00 2,396,300.00 252,700.00 

4. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

ค่าอาหารเสริม (นม)  4,056,000.00 3,055,300.00 3,055,300.00 1,000,700.00 

5. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านดอน 482,000.00 40,000.00 40,000.00 442,000.00 

6. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านนายาง 668,000.00 640,000.00 640,000.00 28,000.00 

7. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองยาว 2,136,000.00 2,136,000.00 2,136,000.00 0.00 

8. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย 580,000.00 540,000.00 540,000.00 40,000.00 

9. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหุบกะพง 560,000.00 560,000.00 560,000.00 0.00 

10. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเนินทราย 180,000.00 180,000.00 180,000.00 0.00 

11. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
เขือ่นเพชร 

780,000.00 780,000.00 780,000.00 0.00 

12. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน 
หนองเผาถ่าน 

600,000.00 600,000.00 600,000.00 0.00 

13. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านร่องระกำ 508,000.00 508,000.00 508,000.00 0.00 

14. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

15. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 27,033,600.00 25,068,900.00 25,068,900.00 1,964,700.00 
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  ยุทธศาสตร์ ช่ือโครงการตามแผน 
งบตามเทศบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

16. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพความพิการ 5,484,000.00 4,633,800.00 4,633,800.00 850,200.00 

17. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 450,000.00 429,000.00 429,000.00 21,000.00 

18. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนชาวไร่ 756,000.00 756,000.00 756,000.00 0.00 

19. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุม
ประชากรสุนัขและแมว 

250,000.00 238,510.00 238,510.00 11,490.00 

20. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน 
นายาง หมู่ที่ 3 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

176,000.00 163,000.00 163,000.00 13,000.00 

21. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการชะอำรวมใจเสริมสร้างพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

22. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

23. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการ
มีส่วนร่วมของประชาชน 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสำนักงานเทศบาล
ตำบลนายาง 

170,000.00 169,500.00 169,500.00 500.00 

24. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการ
มีส่วนร่วมของประชาชน 

โครงการปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถ่ี 420.200 
MHz เพื่อการเชื่อมโยงสำหรับการกระจายเสียง
ตามสาย (หอกระจายข่าวไร้สาย) ของเทศบาล
ตำบลนายาง 

243,000.00 240,000.00 240,000.00 3,000.00 

 
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2564 
เทศบาลตำบลนายาง ชะอำ จ.เพชรบุรี 

 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดำเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 48 22,441,000.00 29 13,107,300.00 2 544,000.00 2 544,000.00 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
และคุณภาพชีวิต 

72 68,126,200.00 48 49,269,600.00 20 42,794,810.00 20 42,794,810.00 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
และเศรษฐกิจพอเพียง 

3 590,000.00 1 40,000.00 0 0.00 0 0.00 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

1 150,000.00 1 75,000.00 0 0.00 0 0.00 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

4 973,000.00 4 828,000.00 2 409,500.00 2 409,500.00 

รวม 128 92,280,200.00 83 63,319,900.00 24 43,748,310.00 24 43,748,310.00 
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2. การติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    2.1  การติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ 
 2.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
         1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ของเทศบาลตำบลนายาง มีความสัมพันธ์
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้องกับ
ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ ซึ่งเทศบาลตำบลนายางกำหนดดำเนินการในเรื่องการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค-สาธารณูปการ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
ศักยภาพสินค้าและบริการเพื่อการท่องเที่ยว การค้า และพื้นที่เศรษฐกิจ และจังหวัดเพชรบุรีได้กำหนด
เป้าประสงคไ์ว้ดังนี้  
  (1) เพชรบุรีมีความเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ มีการกระจายรายได้สู่ชุมชน ประชาชนมีอาชีพ
และรายได้ที่มั่นคง เศรษฐกิจฐานชุมชนเข้มแข็ง  
  (2) การคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์จังหวัด สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงอย่างเป็น
ระบบรองรับการค้า การเกษตร การท่องเที่ยว และการพัฒนา  
  (3) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีความเข้มแข็ง ครบวงจร เชื่อมโยงระหว่างจังหวัด กลุ่ม
จังหวัด ยกระดับสู่ภูมิภาค อาเซียน และนานาชาติ  
  (4) ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมีคุณภาพมาตรฐานการส่งออก สินค้าทางการเกษตร
สามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัด สร้างงาน อาชีพ และรายได้แก่ชุมชน ประชาชน  
  (5) ภาครัฐมีความพร้อมในการหนุนเสริมการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ 4.0 ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาความม่ังคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร  
         2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ซึ่งกำหนดให้เทศบาลตำบล
นายางดำเนินการในเรื่องการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และจังหวัดเพชรบุรีได้กำหนดเป้าประสงค์ไว้ ดังนี้  
  (1) เพชรบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ คนสุขภาพดี ปัญหาความไม่ปลอดภัย ปัญหาสังคมของจังหวัดใน
ทุกด้านลดลงอย่างต่อเนื่องจนผ่านเกณฑ์มาตรฐานและเป้าหมายการพัฒนาประเทศ  
  (2) เพชรบุรีเมืองแห่งการเรียนรู้ ประชาชน ชุมชนตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลง จังหวัดเพชรบรุี
มีความพร้อมในการเป็นเมืองท่ีพอเพียงของประเทศ  
  (3) หมู่บ้านมีศักยภาพในการพึ่งตนเองสูง ประชาชนมีวิถีชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่เข้มแข็งเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง  
  (4) องค์กรภาครัฐมีสมรรถนะสูง บุคลากรมีคุณภาพ การบริหารจัดการมีธรรมาภิบาล การ
บริการขององค์กรภาครัฐและประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดพัฒนาสู่สากล 
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         3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเศรษฐกิจพอเพียง ของเทศบาลตำบลนายาง มี
ความสัมพันธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ซึ่งกำหนดให้เทศบาลตำบลนายางดำเนินการในเรื่องการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ ตลอดจนส่งเสริมด้านการเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและศักยภาพสินค้าและบริการเพ่ือการท่องเที่ยว การค้า และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  การ
เสริมสร้างและพัฒนาต้นทุนทางทรัพยากรภาคการเกษตร และจังหวัดเพชรบุรีได้กำหนดเป้าประสงค์ไว้ดังนี้  
  (1) เพชรบุรีเมืองแห่งการเรียนรู้ ประชาชน ชุมชนตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลง จังหวัดเพชรบรุี
มีความพร้อมในการเป็นเมืองท่ีพอเพียงของประเทศ  
  (2) หมู่บ้านมีศักยภาพในการพึ่งตนเองสูง ประชาชนมีวิถีชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่เข้มแข็งเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
         4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของเทศบาล
ตำบล    นายาง มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งกำหนดให้เทศบาลตำบล
นายางดำเนินการในเรื ่องการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม ซึ ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม และจังหวัดเพชรบุรีได้กำหนด
เป้าประสงค์ไว้ดังนี้  
  (1) พื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ ปัญหาภัยธรรมชาติลดลง
อย่างต่อเนื่อง  
  (2) จังหวัดเพชรบุรี มีดิน น้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาการ
เกษตรคุณภาพ  
  (3) การบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติมีประสิทธิภาพ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมจนสามารถ
ลดปัญหาได้อย่างต่อเนื่อง  
  (4) จังหวัดเพชรบุรี มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สามารถจัดการปัญหาทางสิ่งแวดล้อมได้ทั่วทุกพ้ืนที่  
  (5) จังหวัดมีศักยภาพทางพลังงาน สามารถจัดการพลังงานเพื่อลดต้นทุนทางการเกษตรและ
หนุนเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน 
         5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ของเทศบาลตำบลนายาง มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
เสริมสร้างศักยภาพคน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ด้านการ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย ซึ่งกำหนดให้เทศบาลตำบลนายางดำเนินการในเรื่องการพัฒนาการบริหาร
จัดการที่ดีและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และจังหวัดเพชรบุรีได้กำหนดเป้าประสงค์ไว้ดังนี้  
  (1) องค์กรภาครัฐมีสมรรถนะสูง บุคลากรมีคุณภาพ การบริหารจัดการมีธรรมาภิบาล การ
บริการขององค์กรภาครัฐและประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดพัฒนาสู่สากล  
  ซึ่งเทศบาลตำบลนายางได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลนายางสอดคล้องเชื่อมโยง
กันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
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  2.1.2 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลนายาง 
  เทศบาลตำบลนายาง ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “เทศบาลตำบลนายางเป็นเมืองน่าอยู่ 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข” ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นใน
ด้านเศรษฐกิจและสังคม จะเห็นได้จากการบรรจุโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ในปี 2564 จำนวน 128 
โครงการ และนำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน 83 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 64.84 ดังนี้ 
      1.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื ้นฐาน โดยกำหนดโครงการ จำนวน 48 
โครงการ พบว่าจำนวนโครงการที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน 29 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
57.83 ของโครงการทีน่ำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายทัง้หมด  
      1.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต โดยกำหนดโครงการ จำนวน 72 
โครงการ พบว่าจำนวนโครงการที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน 48 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
57.83 ของโครงการที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด  
      1.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเศรษฐกิจพอเพียง โดยกำหนดโครงการ 
จำนวน 3 โครงการ พบว่าจำนวนโครงการที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน 1 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 1.20 ของโครงการที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด  
      1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย
กำหนดโครงการ จำนวน 1 โครงการ พบว่าจำนวนโครงการที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน 1 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.20 ของโครงการที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด  
      1.5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยกำหนดโครงการ จำนวน 4 โครงการ พบว่าจำนวนโครงการที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณ
รายจ่าย จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.82 ของโครงการที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด 
   
 2.1.3 การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ

สังคม
แห่งชาติ 
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 
สินค้าและ
บริการเพื่อการ
ท่องเท่ียวการค้า
และพื้น 
ท่ีเศรษฐกิจ 

การพัฒนาความ
มั่งค่ังด้าน 
เศรษฐกิจจาก
ฐานการ 
ท่องเท่ียว การค้า 
การบริการ และ
การเกษตรแบบ
ครบวงจร 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

48 29 
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ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด/

ภาค 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ของ 
อปท. 

ในเขตจังหวัด
เพชรบุรี 

ยุทธศาสตร์ของ
เทศบาลตำบลนา

ยาง 

โครงการเพื่อ
การพัฒนา
ท้องถ่ิน 

ตาม
แผน 

อนุมัติ 
งปม. 

การพัฒนา
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย์ 

- การเสริมสร้าง
ความมั่นคง ความ
สงบเรียบร้อยและ
สังคมคุณภาพท่ี
พึ่งตนเองได้ด้วย
ศาสตร์พระราชา 

- การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา
และคุณภาพชีวิต 
- การพัฒนาด้านการ
จัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 
-การพัฒนาด้าน
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

72 48 

ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

การสร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 

- การพัฒนา
ด้านโครง 
สร้างพื้นฐาน
และ 
ศักยภาพสินค้า
และบริการเพื่อ
การท่องเท่ียว
การค้าและพื้น 
ท่ีเศรษฐกิจ 
- เสริมสร้างและ
พัฒนาต้นทุน
ทางทรัพยากร
ภาคการเกษตร 

การพัฒนาความ
มั่งค่ังด้าน 
เศรษฐกิจจากฐาน
การ 
ท่องเท่ียว การค้า 
การบริการ และ
การเกษตรแบบ
ครบวงจร 

การพัฒนาด้านการ
วางแผน 
ส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรม 
เศรษฐกิจพอเพียง
และการท่องเท่ียว 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3 1 

ด้านการสร้าง
ความเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตท่ี
เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม 

ด้านการเติบโต
ท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

อนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
อย่างสมดุลและ
ยั่งยืน 

การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

1 1 
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ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด/

ภาค 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ของ 
อปท. 

ในเขตจังหวัด
เพชรบุรี 

ยุทธศาสตร์
ของเทศบาล
ตำบลนายาง 

โครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 
ตาม
แผน 

อนุมัติ 
งปม. 

การพัฒนา
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

- การ
เสริมสร้างและ
พัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย์ 
- การบริหาร
จัดการใน
ภาครัฐ การ
ป้องกันการ
ทุจริตประพฤติ
มิชอบ และธรร
มาภิบาลใน
สังคมไทย 

- การเสริมสร้าง
ความมั่นคง 
ความสงบ
เรียบร้อย และ
สังคมคุณภาพท่ี
พึ่งตนเองได้
ด้วยศาสตร์
พระราชา 

การพัฒนาด้าน
กระบวนการ
บริหารจัดการที่ดี
ในองค์กรและ
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการที่ดีใน
องค์กรและการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

4 4 

     รวม 128 83 

 
  1) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ จำนวน 24 
โครงการ จากจำนวนโครงการที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ทั้งหมด 83 โครงการ 
  2) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 128 โครงการ ดำเนินการตั้ง
งบประมาณรายจ่าย จำนวน 83 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 64.84 ของจำนวนโครงการที ่ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 
 

 2.2 การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
 

ที่ โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
ระยะเวลาที่กำหนดไว้
ในแผนการเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
หมายเหต ุ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.1  แผนงานเคหะและชมุชน  
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  ซอยบ้านนายแอม  
หมู่ที่ 1 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

100,000 ม.ค.-ก.ย.64 ยังไม่ได้ดำเนินการ 
(กันเงินไว้

ดำเนินการ ป ี65) 

-  

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเกิน  
หมู่ที่ 2 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

250,000 ม.ค.-ก.ย.64 ยังไม่ได้ดำเนินการ 
(กันเงินไว้

ดำเนินการ ป ี65) 

-  

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้านนางเชือน  
หมู่ที่ 2 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

50,000 ม.ค.-ก.ย.64 ยังไม่ได้ดำเนินการ 
(กันเงินไว้

ดำเนินการ ป ี65) 

-  

4 โครงการก่อสร้างรั้วสวนสุขภาพ 
หมู่ที่ 2 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

120,000 ต.ค.63-ก.ย.64 ยังไม่ได้ดำเนินการ 
(กันเงินไว้

ดำเนินการ ป ี65) 

-  

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้าน นายสำราญ 
รอดพ้น หมู่ที่ 2  ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

70,000 ม.ค.-ก.ย.64 ยังไม่ได้ดำเนินการ 
(กันเงินไว้

ดำเนินการ ป ี65) 

-  

6 โครงการวางท่อ ค.ส.ล. จากเหมือง
สาธารณะ บ้านนางทองสร้อย ถึง 
ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 3 ต.เขาใหญ่ 
อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี 

1,900,000 ม.ค.-ก.ย.64 ยังไม่ได้ดำเนินการ 
(กันเงินไว้

ดำเนินการ ป ี65) 

-  

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้านตาคน  
หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

450,000 ม.ค.-ก.ย.64 ยังไม่ได้ดำเนินการ 
(กันเงินไว้

ดำเนินการ ป ี65) 

-  

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้านนางจิ๋ม  
หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

180,000 ม.ค.-ก.ย.64 ยังไม่ได้ดำเนินการ 
(กันเงินไว้

ดำเนินการ ป ี65) 

-  

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ 
ค.ส.ล. ซอยบ้านนางแต๋ หมู่ที่ 6 
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

400,000 ม.ค.-ก.ย.64 ยังไม่ได้ดำเนินการ 
(กันเงินไว้

ดำเนินการ ป ี65) 

-  

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายโรงเหล็ก ซอย 2 
หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

461,000 ม.ค.-ก.ย.64 ยังไม่ได้ดำเนินการ 
(กันเงินไว้

ดำเนินการ ป ี65) 

-  

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายวงแหวน ซอย 2 
หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

881,000 ม.ค.-ก.ย.64 ยังไม่ได้ดำเนินการ 
(กันเงินไว้

ดำเนินการ ป ี65) 

-  
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ที่ โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
ระยะเวลาที่กำหนดไว้
ในแผนการเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
หมายเหต ุ

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสุข  
มิลเลอร์ หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

847,000 ม.ค.-ก.ย.64 ยังไม่ได้ดำเนินการ 
(กันเงินไว้

ดำเนินการ ป ี65) 

-  

13 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 6 
ตะวันออก หมู่ที่  10 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

1,372,000 ม.ค.-ก.ย.64 ยังไม่ได้ดำเนินการ 
(กันเงินไว้

ดำเนินการ ป ี65) 

-  

14 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย
บ้านนางกี่ หงส์ทอง หมู่ที่ 2   
ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

41,000 ม.ค.-ก.ย.64 ยังไม่ได้ดำเนินการ 
(กันเงินไว้

ดำเนินการ ป ี65) 

-  

15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ  
ค.ส.ล. จากหอกระจายข่าว ถึงราง
ระบายน้ำเดิม หมู่ที่ 7  ต.นายาง 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

216,000 ม.ค.-ก.ย.64 ยังไม่ได้ดำเนินการ 
(กันเงินไว้

ดำเนินการ ป ี65) 

-  

16 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ  
ค.ส.ล. ซอยบา้นนางหวิง ไทยแท ้
หมู่ที่ 7 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

139,000 ม.ค.-ก.ย.64 ยังไม่ได้ดำเนินการ 
(กันเงินไว้

ดำเนินการ ป ี65) 

-  

17 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ตกิคอนกรีต สายกลาง
หมู่บา้น หมู่ที ่6  ต.ดอนขนุหว้ย  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

800,000 ม.ค.-ก.ย.64 ยังไม่ได้ดำเนินการ 
(กันเงินไว้

ดำเนินการ ป ี65) 

-  

18 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ตกิคอนกรีต สายภายใน
หมู่บา้น หมู่ที ่7  ต.ดอนขนุหว้ย  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

1,000,000 ม.ค.-ก.ย.64 ยังไม่ได้ดำเนินการ 
(กันเงินไว้

ดำเนินการ ป ี65) 

-  

รวม  18 โครงการ 9,277,000   -  
     1.2  แผนงานการเกษตร 
1 โครงการก่อสร้างเหมือง ค.ส.ล.  

สายบ้านนางอาภรณ์ หมู่ที่ 1  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.
เพชรบุร ี

1,950,000 ม.ค.-ก.ย.64 ยังไม่ได้ดำเนินการ 
(กันเงินไว้

ดำเนินการ ป ี65) 

-  

2 โครงการขุดลอกลำห้วยประโหมด  
หมู่ที่ 2,3,4,6,7 ต.ดอนขุนห้วย  
หมู่ที่ 1,2,6 ต.นายาง และหมู่ที่ 11 
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

700,000 ม.ค.-ก.ย.64 ดำเนินการแล้ว 498,000  

3 โครงการขุดลอกเหมือง
สาธารณประโยชน์ หมู่ที ่7 
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี 

57,000 ม.ค.-ก.ย.64 ดำเนินการแล้ว 46,000  

4 โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการ 
เกษตรภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 7  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

800,000 ม.ค.-ก.ย.64 ยังไม่ได้ดำเนินการ 
(กันเงินไว้

ดำเนินการ ป ี65) 

-  

5 โครงการขุดลอกเหมือง
สาธารณประโยชน์ หมู่ที ่1  
ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

40,000 ม.ค.-ก.ย.64 ยังไม่ได้ดำเนินการ 
(กันเงินไว้

ดำเนินการ ป ี65) 

-  
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ที่ โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
ระยะเวลาที่กำหนดไว้
ในแผนการเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
หมายเหต ุ

6 โครงการขุดลอกเหมือง
สาธารณประโยชน์ หมู่ที ่2  
ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

60,700 ม.ค.-ก.ย.64 ยังไม่ได้ดำเนินการ 
(กันเงินไว้

ดำเนินการ ป ี65) 

-  

7 โครงการขุดลอกเหมือง
สาธารณประโยชน์ หมู่ที ่3  
ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

103,600 ม.ค.-ก.ย.64 ยังไม่ได้ดำเนินการ 
(กันเงินไว้

ดำเนินการ ป ี65) 

-  

8 โครงการขุดลอกเหมือง
สาธารณประโยชน์ หมู่ที ่5  
ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

51,000 ม.ค.-ก.ย.64 ยังไม่ได้ดำเนินการ 
(กันเงินไว้

ดำเนินการ ป ี65) 

-  

9 โครงการขุดลอกเหมือง
สาธารณประโยชน์ หมู่ที ่7  
ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

121,000 ม.ค.-ก.ย.64 ยังไม่ได้ดำเนินการ 
(กันเงินไว้

ดำเนินการ ป ี65) 

-  

10 โครงการขุดลอกเหมือง
สาธารณประโยชน์ หมู่ที ่8  
ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

55,000 ม.ค.-ก.ย.64 ยังไม่ได้ดำเนินการ 
(กันเงินไว้

ดำเนินการ ป ี65) 

-  

11 โครงการขุดลอกเหมือง
สาธารณประโยชน์ หมู่ที ่9  
ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

12,000 ม.ค.-ก.ย.64 ยังไม่ได้ดำเนินการ 
(กันเงินไว้

ดำเนินการ ป ี65) 

-  

รวม  11  โครงการ 3,950,300   -  
   1.3 แผนงานการพาณิชย ์
1 โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำดิบ  

หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

260,000 ส.ค.-ก.ย. 64 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

- แผนฯ 
เพิ่มเติม  
ครั้งที่ 6/2564 

รวม 1 โครงการ 260,000     
รวม 30 โครงการ 13,487,300   544,000  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวติ 
   2.1  แผนงานงบกลาง 
1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 27,033,600 ต.ค.63-ก.ย.64 ดำเนินการแล้ว 25,068,900  
2 เบี้ยยังชีพคนพิการ 5,484,000 ต.ค.63-ก.ย.64 ดำเนินการแล้ว 4,633,800  
3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 450,000 ต.ค.63-ก.ย.64 ดำเนินการแล้ว 429,000  

รวม  3  โครงการ 32,967,600   30,131,700  
   2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
1 โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ

ภัยและการปอ้งกันภยัให้แก่
ประชาชน 

30,000 ม.ค.-ก.ย.64 งดดำเนินการ -  

2 โครงการฝึกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภยั 

50,000 ม.ค.-ก.ย.64 งดดำเนินการ -  

3 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 

20,000 ม.ค.-ก.ย.64 งดดำเนินการ -  

4 โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ
ภัยและการปอ้งกันภยัให้แก่
นักเรียน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ม.ค.-ก.ย.64 งดดำเนินการ -  

รวม  4  โครงการ 100,000   -  
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ที่ โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
ระยะเวลาที่กำหนดไว้
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เบิกจ่าย

งบประมาณ 
หมายเหต ุ

   2.3 แผนงานการศึกษา 
1 โครงการอาหารเสริม (นม) 4,056,000 ต.ค.63-ก.ย.64 ดำเนินการแล้ว 3,055,300  
2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 

การบริหารสถานศึกษา 
2,649,000 ต.ค.63-ก.ย.64 ดำเนินการแล้ว 2,396,300  

3 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ 360,000 ธ.ค.63-ม.ค.64 งดดำเนินการ -  
4 โครงการเพิ่มศักยภาพของพนกังาน

ครูและผู้ดูแลเด็ก 
100,000 ม.ค.-ก.ย.64 งดดำเนินการ -  

5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 
คณะกรรมการบริหารศูนย ์
พัฒนาเด็กเล็ก 

30,000 ม.ค.-ก.ย.64 งดดำเนินการ -  

6 โครงการอบรมและประชุม
ผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

30,000 ม.ค.-ก.ย.64 งดดำเนินการ -  

7 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านหนองยาว 

2,136,000 ต.ค.63-ก.ย.64 ดำเนินการแล้ว 2,136,000  

8 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนชาวไร่ 

756,000 ต.ค.63-ก.ย.64 ดำเนินการแล้ว 756,000  

9 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน 

600,000 ต.ค.63-ก.ย.64 ดำเนินการแล้ว 600,000  

10 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านเนินทราย 

180,000 ต.ค.63-ก.ย.64 ดำเนินการแล้ว 180,000  

11 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านร่องระกำ 

508,000 ต.ค.63-ก.ย.64 ดำเนินการแล้ว 508,000  

12 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านหุบกะพง 

560,000 ต.ค.63-ก.ย.64 ดำเนินการแล้ว 560,000  

13 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านดอน 

1,080,000 ต.ค.63-ก.ย.64 ดำเนินการแล้ว 40,000  

14 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านนายาง 

668,000 ต.ค.63-ก.ย.64 ดำเนินการแล้ว 640,000  

15 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 
เขื่อนเพชร 

780,000 ต.ค.63-ก.ย.64 ดำเนินการแล้ว 780,000  

16 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย 

580,000 ต.ค.63-ก.ย.64 ดำเนินการแล้ว 540,000  

17 โครงการเปิดบ้านวิชาการโรงเรียน
ในเขตเทศบาลตำบลนายาง 

150,000 พ.ค.-ก.ย.64 งดดำเนินการ -  

18 โครงการแข่งขันสวดมนต์หมู ่
ทำนองสรภัญญะ 

50,000 ธ.ค.63-ก.ค.64 ดำเนินการแล้ว 50,000  

19 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน 105,000 ธ.ค.63-ส.ค.64 งดดำเนินการ -  
20 โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านนายาง หมู่ที ่3  
ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

176,000 ม.ค.-ธ.ค.64 ดำเนินการแล้ว 163,000  

รวม  20  โครงการ 14,582,000   12,404,600  
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   2.4 แผนงานสาธารณสุข 
1 โครงการรณรงค์ป้องกัน 

และควบคุมโรคในท้องถิ่น 
100,000 ต.ค.63-ก.ย.64 งดดำเนินการ - โอนลด 

2 โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ 
ภาคประชาชน 

100,000 พ.ย.63-ก.ย.64 งดดำเนินการ - โอนลด 

3 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
และควบคุมประชากรสุนัขและแมว 

250,000 พ.ย.63-ก.ย.64 ดำเนินการแล้ว 238,510  

4 โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนเทศบาลตำบลนายาง 

130,000 ต.ค.63-ก.ย..64 งดดำเนินการ - โอนลด 

5 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER 
ONE 

200,000 ธ.ค.63-ก.ย..64 งดดำเนินการ - โอนลด 

6 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 

90,000 พ.ย.63-เม.ย.64 งดดำเนินการ - โอนลด 

7 โครงการอบรมหมอหมู่บา้น 
ตามพระราชประสงค์ 

140,000 ธ.ค.63-ส.ค.64 งดดำเนินการ - โอนลด 

รวม  7 โครงการ 1,010,000   238,510  
   2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1 โครงการค่ายร่วมใจกันทำดีเพิ่ม

พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและ
เยาวชน 

10,000 ก.พ.-ก.ย.64 งดดำเนินการ -  

2 โครงการชะอำรวมใจเสริมสร้างพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อำเภอ
ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี   

10,000 ก.พ.-ก.ค.64 ดำเนินการแล้ว 10,000  

3 โครงการสนับสนุนป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด อำเภอชะอำ  
จังหวัดเพชรบุรี 

10,000 ก.พ.-ก.ค.64 ดำเนินการแล้ว 10,000  

รวม  3  โครงการ 30,000   20,000  
   2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
1 โครงการจัดงานวันสงกรานต ์ 360,000 มี.ค.-เม.ย.64 งดดำเนินการ -  
2 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนม 

พรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหา
วชิราลงกรณ พระวชิรเกลา้
เจ้าอยู่หวั 

150,000 มิ.ย.-ก.ค.64 งดดำเนินการ -  

3 โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 50,000 ก.ค.-ส.ค.64 งดดำเนินการ -  
4 โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาต ิ 50,000 พ.ย.-ธ.ค.63 งดดำเนินการ   
5 โครงการหล่อเทียนจำนำพรรษา 35,000 ก.ค.-ส.ค.64 งดดำเนินการ -  
6 โครงการอนุรักษ์ศิลปะเพลงพื้นบ้าน 

เพลงพวงมาลัย 
50,000 ม.ค.-ก.ย.64 งดดำเนินการ -  

7 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน 200,000 ม.ค.-ก.ย.64 งดดำเนินการ -  
8 โครงการกีฬาต้านยาเสพติด 100,000 ม.ค.-ก.ย.64 งดดำเนินการ -  

รวม  8  โครงการ 995,000   -  
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   2.7 แผนงานบรหิารงานทั่วไป 
1 โครงการงานพระนครคีรี-เมือง

เพชร คร้ังที่ 35 ประจำปี 2564   
50,000 ธ.ค.63-มี.ค.64 งดดำเนินการ -  

2 โครงการจัดงาน “พระนครคีรี - 
เมืองเพชร” ครั้งที่ 35 ประจำปี 
พ.ศ. 2564 

20,000 ธ.ค.63-มี.ค.64 งดดำเนินการ -  

รวม  2  โครงการ 70,000   -  
รวม  47  โครงการ 49,754,600   42,794,810  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และเศรษฐกิจพอเพียง 
   3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

1 โครงการส่งเสริมและจัดหาอาชีพ
ให้แก่สตรีและกลุ่มสตรีในเขต
เทศบาล 

40,000 ก.พ.-ส.ค.64 งดดำเนินการ -  

รวม  1  โครงการ 40,000   -  
รวม  1 โครงการ 40,000     

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
   4.1 แผนงานสาธารณสุข 

1 โครงการสร้างจิตสำนึกด้าน
อนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

75,000 ต.ค.63-ก.ย.64 งดดำเนินการ -  

รวม  1  โครงการ 75,000   -  
รวม  1  โครงการ 75,000   -  

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนรว่มของประชาชน 
   5.1 แผนงานการบริหารงานทั่วไป 

1 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรเทศบาล 

400,000 เม.ย.-ก.ย.64 งดดำเนินการ -  

2 โครงการจัดงานวันเทศบาล 15,000 เม.ย.-พ.ค.64 งดดำเนินการ -  
3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร

สำนักงานเทศบาลตำบลนายาง 
170,000 ธ.ค.63-ม.ค.64 ดำเนินการแล้ว 169,500 แผนฯ 

เพิ่มเติม  
5/2563 

4 โครงการปรับเปลี่ยนการใช ้
ความถี่ 420.200 MHz เพื่อการ
เช่ือมโยงสำหรับการกระจาย
เสียงตามสาย (หอกระจายข่าวไร้
สาย) ของเทศบาลตำบลนายาง 

243,000 ธ.ค.63-ม.ค.64 ดำเนินการแล้ว 240,000 แผนฯ แก้ไข 
2/2563 

รวม  4  โครงการ 828,000   409,500  
รวมทั้งสิ้น  83  โครงการ 63,924,900   43,748,310  

 
สรุปผลการดำเนินงาน     
จำนวนโครงการทั้งสิ้น 83 โครงการ 
ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 24  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 28.92  
ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 27 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 32.53  
อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน  1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ   1.20 
งดดำเนินการ จำนวน   31 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  37.35 
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บัญชีครุภัณฑส์ำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ที่ รายการครภุัณฑ ์

งบประมาณ
อนุมัติ 

ระยะเวลาที่กำหนดไว้
ในแผนการดำเนินงาน 

ผลการ
ดำเนินงาน 

เบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหต ุ

1. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ
   1.1 แผนงานการศึกษา 
1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  

ศพด.บ้านหนองยาว,  
ศพด.ชาวไร่,  
ศพด.บ้านร่องระกำ 

1,015,800 ม.ค.-ก.ย.64 ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

- กองการศึกษา 
 

 รวม 1 รายการ 1,015,800     
2. ประเภทครุภณัฑ์สำนักงาน      
   2.1 แผนงานการศึกษา      
1 โต๊ะทำงาน 5,000 ธ.ค.63-ม.ค.64 ดำเนินการ

แล้ว 
4,800 กองการศึกษา 

2 เก้าอี้ทำงาน 5,000 ธ.ค.63-ม.ค.64 ดำเนินการ
แล้ว 

1,950 กองการศึกษา 

3 ตู้เก็บเอกสาร 15,000 ธ.ค.63-ม.ค.64 ดำเนินการ
แล้ว 

14,000 กองการศึกษา 

4 ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู ้ 5,600 ส.ค.-ก.ย.64 ดำเนินการ
แล้ว 

5,600 สำนักปลัดเทศบาล 

5 เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว 5,000 ส.ค.-ก.ย.64 ดำเนินการ
แล้ว 

4,800 สำนักปลัดเทศบาล 

 รวม  5  รายการ 35,600   31,150  
3. ประเภทครุภณัฑ์เครื่องดับเพลิง      
   3.1 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

     

1 ข้อแยกทางจ่ายน้ำดับเพลิง  
จำนวน 2 อัน 

22,000 ส.ค.-ก.ย.64 ดำเนินการ
แล้ว 

22,000 สำนักปลัดเทศบาล 
(งานป้องกันฯ) 

 รวม 1 รายการ 22,000   22,000  
4. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์      
   4.1 แผนงานการการศึกษา      
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ

งานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว) จำนวน 12 เครื่อง 

264,000 ส.ค.-ก.ย.64 ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

- กองการศึกษา 

2 เครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมกึพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer) 
จำนวน 2 เครื่อง 

15,000 ส.ค.-ก.ย.64 ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

- กองการศึกษา 

3 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 
kVAจำนวน 12 เครื่อง 

69,600 ส.ค.-ก.ย.64 ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

- กองการศึกษา 

 จำนวน 3 รายการ 348,600     
   4.2 แผนงานบรหิารงานทั่วไป      
1 คอมพิวเตอร์ สำหรับงาน

ประมวลผล แบบที่ 1 (จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง   

22,000 ส.ค.-ก.ย.64 ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

- สำนักปลัดเทศบาล 
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ที่ รายการครภุัณฑ ์
งบประมาณ

อนุมัติ 
ระยะเวลาที่กำหนดไว้
ในแผนการดำเนินงาน 

ผลการ
ดำเนินงาน 

เบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหต ุ

2 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน
ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง 

22,000 ส.ค.-ก.ย.64 ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

- สำนักปลัดเทศบาล 

3 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA  
จำนวน 2 เครื่อง 

11,600 ส.ค.-ก.ย.64 ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

- สำนักปลัดเทศบาล 

4 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ
ประมวลผลแบบที ่ 1   
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกวา่ 
19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง 

22,000 ส.ค.-ก.ย.64 ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

- กองคลัง 

5 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One  
สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 
เครื่อง 

17,000 ส.ค.-ก.ย.64 ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

- กองคลัง 

6 เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาว
ดำ (18  หนา้/นาที)  จำนวน  1  
เครื่อง   

2,600 ส.ค.-ก.ย.64 ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

- กองคลัง 

7 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี 
ชนิด Network แบบที ่1 (18 
หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง   

10,000 ส.ค.-ก.ย.64 ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

- กองคลัง 

8 เครื่องพิมพ์ Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน  1 
เครื่อง 

15,000 ส.ค.-ก.ย.64 ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

- กองคลัง 

9 เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1 KVA  
จำนวน   3  เครื่อง   

17,400 ส.ค.-ก.ย.64 ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

- กองคลัง 

 รวม 9 รายการ 139,600     
   4.3 แผนงานเคหะและชุมชน      
1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1kVA 

จำนวน 3 เครื่อง 
17,400 ส.ค.-ก.ย.64 ยังไม่ได้

ดำเนินการ 
- กองช่าง 

2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิว้) จำนวน 1 
เครื่อง                

17,000 ส.ค.-ก.ย.64 ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

- กองช่าง 

 รวม 2 รายการ 34,400     
   4.4 แผนงานการพาณิชย ์      
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน

ประมวลผล แบบที่ 2  
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกวา่ 
19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง 

60,000 ส.ค.-ก.ย.64 ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

- กองการประปา 

2 เครื่องพิมพ์ Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED สี  
จำนวน 1 เครื่อง 

15,000 ส.ค.-ก.ย.64 ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

- กองการประปา 

3 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 
จำนวน 5 เครื่อง 

29,000 ส.ค.-ก.ย.64 ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

- กองการประปา 

 รวม  3  รายการ 104,000     
5. ประเภทครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์     
   5.1 แผนงานสาธารณสุข      
1 เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด  

จำนวน 6 เครื่อง 
18,000 ก.ย.64 ดำเนินการ

แล้ว 
18,000 กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม 
 รวม 1 รายการ 18,000   18,000  

รวมทั้งสิ้น  25 รายการ 1,718,000   71,150  

*********************************** 
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 2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลนายาง จะต้องดำเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
  (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู ้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  การกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลนายาง ดังนี้
   (1) ผู้บริหารท้องถิ่นได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลตำบลนายาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 28  
   (2) การบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)  
   (3) แบบการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (4) แบบการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื ่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมนิผลยุทธศาสตร์ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

20 
(3) 

 

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

(2)  

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

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

(2)  

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

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

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

(3)  

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
 
 

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

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ท่ีเกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

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

 (3)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 

 

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

(3)  

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

(3)  

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

(3)  

3. ยุทธศาสตร ์
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 

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

60 
(10) 

 

   3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  

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

(10)  

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

(10)  

   3.4 วิสัยทัศน์ 
 

วิสัยทัศน์ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(5)  

    3.5 กลยุทธ์ 
 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีต้องทำตามอำนาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะนำไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดำเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์น้ัน 

(5)  

    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(5)  

    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของ
พื้นท่ีจริง ท่ีจะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์  

(5)  

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

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 
ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมท่ีนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 Thailand 4.0แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 
แผนพัฒนาตำบล และแผนพัฒนาอำเภอ 

(5)  

รวมคะแนน 100  

 
 

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

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

(5) 

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

(5) 

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

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

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
1. การสรุปสถานการณ์การ
พัฒนา 

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

10  

2. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

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

10  

3. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

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

10  

4. แผนงานและยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

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

10  

5. โครงการพัฒนา 
   5.1 ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีกำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

   5.2 กำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 

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

(5)  

   5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความชัดเจน
นำไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 

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

(5)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
   5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 

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

(5)  

   5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

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

(5)  

   5.6 โครงการมีความ
สอดคล้อง 

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

(5)  

   5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดท่ี
ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนา
จังหวัด ซ่ึงไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีได้
กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(5)  

   5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศ ชาติ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
 

เป็นโครงการท่ีดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชนดำเนินการเอง
หรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการท่ีประชาชน
ต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(5)  

   5.9 งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

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

(5)  

   5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการ
กำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(5)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
   5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด 
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 
 

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

(5)  

   5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

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

(5)  

รวมคะแนน 100  

 
 



ส่วนที่ 3 
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    1.1  สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลนายาง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เป็นดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

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

  1) พบว่าประเด็นยุทธศาสตร์ ได้คะแนนสูงสุด 58 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 96.67 ของคะแนน
ในประเด็น และคิดเป็นร้อยละ 58.00 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
     ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลเพราะมีความชัดเจนในการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์และมีความ
สอดคล้องเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ระดับต่าง ๆ ในภาพรวม 
  2) พบว่าประเด็นการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ได้คะแนนต่ำสุด 17 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 85.00 ของคะแนนในประเด็น และคิดเป็นร้อยละ 17.00 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
     ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อีกท้ังข้อมูลบางประเภท
ไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ได้อย่างละเอียด เช่นข้อมูลด้านผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ เป็นต้น 
    1.2  ข้อมูลทั่วไป 
 รายละเอียดในการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลนายาง แต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลฯ 

1 ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล
ตำบลนายาง 

20 20 100.00 - 

ประกอบด้วยข้อมูล ดังน้ี 
1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีตั้งของ
หมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/
การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง 
ฯลฯ 

3 3 15.00 - 

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น 
ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและ
จำนวนประชากร ฯลฯ 

2 2 10.00 - 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลฯ 

 1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงค์เคราะห์ 

2 2 10.00 - 

 1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การ
คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 10.00 - 

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร 
การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเท่ียว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ  

2 2 10.00 - 

1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
เช่น การนับถือศาสนาประเพณี และงานประจำปี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและ
ของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 

2 2 10.00 - 

1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่า
ไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากร ธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 10.00 - 

1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

2 2 10.00 - 

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ 
และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้
กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหา
สำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3 3 15.00 - 

รวม 20 20 100.00  
 

   สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานของ
เทศบาลตำบลนายาง (ไม่ความเห็นและข้อเสนอแนะ) 
    1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลฯ 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 17 85.00  
ประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
2.1 การวิเคราะห์ท่ีควบคลุมความเชื่อมโยง ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

5 5 25.00 - 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลฯ 

 2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือ 
ผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ 
สภาพการณ์ท่ีเกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

3 1 5.00 - 

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

3 3 15.00 - 

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

3 3 15.00 - 

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นท่ีสีเขียว 
ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือ
สิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและ
การพัฒนา 

3 2.5 12.50 - 

2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ท่ีอาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-
Strength (จุดแข็ง)  
W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity 
(โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 

3 2.5 12.50 - 

รวม 20 17 85.00  
 

   สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
(ไม่ความเห็นและข้อเสนอแนะ) 
    1.4 ยุทธศาสตร์ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลฯ 

3 ยุทธศาสตร์ 60 58 96.67  
ประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

10 10 16.67 - 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลฯ 

 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด  
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด 
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand 4.0 

10 10 16.67 - 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  
สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์
พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล 
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
Thailand 4.0 

10 10 16.67 - 

3.4 วิสัยทัศน์  
วิสัยทัศน์ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึง
อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

5 4.5 7.50  

3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีต้อง
ทำตามอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีจะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดง
ให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดำเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศน์น้ัน 

5 5 8.33 - 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดขึ้น มุ่ง
หมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดท่ีชัดเจน 

5 4.5 7.50 - 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของพื้นท่ีจริง ท่ี
จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5 4.5 7.50  

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต 
กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือ
แผนงานท่ีเกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความชัดเจน 
นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

5 5 8.33 - 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลฯ 

 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 
ในภาพรวม 
ความเชื่อมโยงองค์รวมท่ีนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น
ท่ีเกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 Thailand 4.0แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผน
ชุมชน แผนพัฒนาตำบล และแผนพัฒนาอำเภอ 

5 4.5 7.50 - 

รวม 60 58 96.67  
 

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ (ไม่มีความเห็นและข้อเสนอแนะ) 
 
2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
         ผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตำบลนายาง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เป็นดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

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

งบประมาณได้ถูกต้อง 
5 4.5 4.50 

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

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
5 4.5 4.50 

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

คง  
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

5 4 4.00 

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

ว่า 
จะได้รับ 

5 5 5.00 

      5.12  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 5 5.00 
 รวมคะแนน 100 92 92.00 
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     1) พบว่าประเด็นการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ได้คะแนนสูงสุด 
10คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนในประเด็น และคิดเป็นร้อยละ 10.00  ของคะแนนในภาพรวม
ทั้งหมด 
     2) พบว่าประเด็นการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ได้คะแนนต่ำสุด 
8คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของคะแนนในประเด็น และคิดเป็นร้อยละ 8.00 ของคะแนนในภาพรวม
ทั้งหมด 
     ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลเพราะเทศบาลฯ นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติจนบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการ ทำให้ประชาชนในเขตเทศบาลฯมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในเชิงคุณภาพ แต่ในเชิงปริมาณ ยังมีบาง
โครงการที่ยังไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนดไว้ได้ 
     3) พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด 128 โครงการ ได้คะแนน 5 
คะแนนคิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนอง
ต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลนายาง และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุประสงค์ ตาม
วิสัยทัศน์ของเทศบาลฯ ที่กำหนดไว้ ซึ่งโครงการมีความชัดเจนมุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะ
พัฒนาอะไรในอนาคต 
     4) พบว่ากำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด 128 โครงการ ได้
คะแนน 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนโครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ ชัดเจน มีลักษณะเฉาะเจาะจง 
     5) พบว่าการนำผลผลิต/โครงการ มีความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของเทศบาลฯ ได้นำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี รายจ่ายเงินสะสม การโอนตั้งจ่ายใหม่ จำนวน 83 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 64.84 ของโครงการ
ทั้งหมด ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 128 โครงการ  
   2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
        รายละเอียดการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตำบลนายาง ในแต่ละประเด็น ดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา 
1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม
, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 9 90.00 - 

 รวม 10 9 90.00  
 

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
(ไม่มีความเห็นและข้อเสนอแนะ) 
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   2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ลำดับ ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไป

ปฏิบัติ 
ในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อ
นำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือ
ผลผลิตน่ันเองว่าเป็นไปตามท่ีตั้งเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่จำนวนท่ีดำเนินการ 

10 8 80.00 - 

 จริงตามท่ีได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนท่ีไม่
สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อำนาจหน้าท่ีท่ีได้กำหนดไว้ 
2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ 
(Impact) โครงการท่ีดำเนินการในเชิง
ปริมาณ (Quantitative) 

   - 

 รวม 10 8 80.00  
 

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ (ไม่มีความเห็นและข้อเสนอแนะ) 
    2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
ลำดับ ประเด็นการพิจารณา คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา 
3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไป

ปฏิบัติ 
ในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาใน
เชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคๆ มาใช้เพ่ือวัด
ว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ท่ี
ดำเนินการในพื้นท่ีน้ัน ๆ ตรงต่อความต้องการ
ของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจ
หน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพ
หรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้
การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซ่ึงเป็นไปตาม
หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามท่ีบรรลุวัตถุประสงค์  และ
เป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับ
งบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) 
โครงการท่ีดำเนินการในเชิงคุณภาพ 
(Quantitative) 

10 10 10.00 - 
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  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ (ไม่มีความเห็นและข้อเสนอแนะ) 
    2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ลำดับ ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้าน 
ต่าง ๆ  
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การ
จัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลัก
การบูรณาการ (Integration) กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีพื้นท่ีติดต่อกัน 

10 9 90.00 - 

 4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่าง 
ๆ ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน 
หลักประชารัฐ 

    

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(ไม่มีความเห็นและข้อเสนอแนะ) 
    2.6 โครงการพัฒนา 

ลำดับ ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา 
5 โครงการพัฒนา 

ประกอบด้วยข้อมูล ดังน้ี 
60 56 93.33  

5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 
เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี
กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

(5) 5 8.33 - 

5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) 
โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
ความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะ
เจาะจง 

(5) 5 8.33 - 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
สภาพท่ีอยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางท่ี
ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุ
จำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต 

(5) 4.5 7.50 - 
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ลำดับ ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา 
 อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นท่ีดำเนินงาน และ

ระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการน้ีจะทำท่ีไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและ
จบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่ม เป้าหมายของโครงการ 
หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไป
ว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

    

5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การ
พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้
เกิดความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5) 5 8.33 - 

 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคต
ประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อ
ยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็นเป้าหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดัก
รายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อ
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลด
ความเลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการ
เชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การ
สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหาร
ราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5) 4.5 7.50 - 

5.6 โครงการมีความสอดคล้อง Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-
Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจาก
การผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม  

(5) 3 5.00 - 
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ลำดับ ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา 
 (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย

ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วน
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  
(3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่
การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการท่ีเติม
เต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น 
ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

    

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดท่ีได้กำเนิดขึ้น 
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหน่ึงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไม่สามารถแยก
ส่วนใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์
จังหวัดท่ีได้กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(5) 5 8.33 - 

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศ ชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  
ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 4 6.67 - 

 5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลัก
สำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่  
(1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความเหลื่อม
ล้ำในการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่ความยุติธรรม 
(Equity)  
(5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 5 8.33 - 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้
สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการ
ทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและ
ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(5) 5 8.33 - 

 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key 
Performance Indicator : KPI) ท่ีสามารถวัด
ได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ  

(5) 5 8.33 - 
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ลำดับ ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา 
 (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ 

การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีได้รับ (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

    

 5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
ผลท่ีได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาซ่ึงสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ การได้ผลหรือผลท่ีเกิดขึ้น
จะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงค์ควร
คำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ 
(2) วัดและประเมินผลดับของความสำเร็จได้  
(3) ระบุส่ิงที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้  
(4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง  
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 5 8.33 - 

  60 56 93.33  

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนา 
(ไม่มีความเห็นและข้อเสนอแนะ) 
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3.  แผนการดำเนินงาน 
 3.3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
         3.3.1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลำดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
1 โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ซอยบ้านนาย
แอม หมู่ท่ี 1  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุรี 

ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร 
ระยะทางยาว 63.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ี 
ทำการ ไม่น้อยกว่า 157.50 
ตารางเมตร 

กันเงินไว้
ดำเนินการ 
ในปี 2565 

100,000 0 100.00 0.00 

2 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้านนาย
เกิน หมู่ท่ี 1  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุรี 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 100.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ี 
ทำการไม่น้อยกว่า 400.00 
ตารางเมตร 

กันเงินไว้
ดำเนินการ 
ในปี 2565 

250,000 0 100.00 0.00 

3 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้านนาง
เชือน หมู่ท่ี 2  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุรี 

ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร 
ระยะทางยาว 30.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ี 
ทำการไม่น้อยกว่า 75.00 
ตารางเมตร 

กันเงินไว้
ดำเนินการ 
ในปี 2565 

50,000 0 100.00 0.00 

4 โครงการก่อสร้างรั้ว
สวนสุขภาพ หมู่ท่ี 2 
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุรี 

ก่อสร้างรั้วเหล็ก สูง 1.00 
เมตร ยาว 154.00 เมตร 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

120,000 0 100.00 0.00 

5 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้าน นาย
สำราญ รอดพ้น  
หมู่ท่ี 2 ต.เขาใหญ่ 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 36.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ี 
ทำการไม่น้อยกว่า 108.00 
ตารางเมตร 

กันเงินไว้
ดำเนินการ 
ในปี 2565 

70,000 0 100.00 0.00 

6 โครงการวางท่อ  
ค.ส.ล. จากเหมือง
สาธารณะ บ้านนาง
ทองสร้อย ถึง ถนน
เพชรเกษม หมู่ท่ี 3 
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุรี 

โดยทำการวางท่อ ค.ส.ล. 
ขนาด Ø 1.00 เมตร พร้อม 
บ่อพัก ค.ส.ล. ระยะทางยาว 
336.00 เมตร 

กันเงินไว้
ดำเนินการ 
ในปี 2565 

1,900,000 0 100.00 0.00 
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ลำดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
7 โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยบ้าน 
ตาคน หมู่ท่ี 5  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุรี 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 178.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ี
ทำการไม่น้อยกว่า 712.00 
ตารางเมตร 

กันเงินไว้
ดำเนินการ 
ในปี 2565 

450,000 0 100.00 0.00 

8 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยบ้าน 
นางจิ๋ม หมู่ท่ี 5  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 94.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ี
ทำการไม่น้อยกว่า 282.00 
ตารางเมตร 

กันเงินไว้
ดำเนินการ 
ในปี 2565 

180,000 0 100.00 0.00 

9 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก พร้อม
รางระบายน้ำ ค.ส.ล.
ซอยบ้านนางแต๋  
หมู่ท่ี 6 ต.เขาใหญ่ 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร 
ระยะทางยาว 45.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ี
ทำการไม่น้อยกว่า 112.50 
ตารางเมตร รางระบายน้ำ 
ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.30 
เมตร ระยะทางยาวรวม 
90.00 เมตร 

กันเงินไว้
ดำเนินการ 
ในปี 2565 

400,000 0 100.00 0.00 

10 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายโรง
เหล็ก ซอย 2 หมู่ท่ี 7 
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 180.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ี
ทำการไม่น้อยกว่า 720.00 
ตารางเมตร 

กันเงินไว้
ดำเนินการ 
ในปี 2565 

461,000 0 100.00 0.00 

11 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก  
สายวงแหวน ซอย 2 
หมู่ท่ี 7 ต.เขาใหญ่ 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 358.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ี
ทำการไม่น้อยกว่า 1,432.00 
ตารางเมตร 

กันเงินไว้
ดำเนินการ 
ในปี 2565 

881,000 0 100.00 0.00 

12 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยบ้าน
นางสุข มิลเลอร์  
หมู่ท่ี 9 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 350.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ี
ทำการไม่น้อยกว่า 1,400.00 
ตารางเมตร 

กันเงินไว้
ดำเนินการ 
ในปี 2565 

847,000 0 100.00 0.00 

13 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอย 6 ตะวันออก 
หมู่ท่ี 10 ต.เขาใหญ่ 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 505.00 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นท่ี
ทำการไม่น้อยกว่า 3,030.00 
ตารางเมตร 

กันเงินไว้
ดำเนินการ 
ในปี 2565 

1,372,000 0 100.00 0.00 
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ลำดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
14 โครงการปรับปรุง

ถนนลูกรัง สายบ้าน
นางกี่ หงษ์ทอง  
หมู่ท่ี 2 ต.นายาง  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 197.00 เมตร 
หนา 0.20 เมตร หรือพื้นท่ี
ทำการไม่น้อยกว่า 591.00 
ตารางเมตร 

กันเงินไว้
ดำเนินการ 
ในปี 2565 

41,000 0 100.00 0.00 

15 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ ค.ส.ล. 
จากหอกระจายข่าว 
ถึงรางระบายน้ำเดิม 
หมู่ท่ี 7 ต.นายาง  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด
กว้าง 0.30 เมตร ระยะทาง
ยาว 71.00 เมตร ลึก 0.40-
0.75 เมตร 

กันเงินไว้
ดำเนินการ 
ในปี 2565 

216,000 0 100.00 0.00 

16 โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้ำ ค.ส.ล. 
ซอยบ้านนางหวิง 
ไทยแท้ หมู่ท่ี 7  
ต.นายาง อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด
กว้าง 0.30 เมตร ระยะทาง
ยาว 42.00 เมตร ลึก 0.55-
0.65 เมตร 

กันเงินไว้
ดำเนินการ 
ในปี 2565 

139,000 0 100.00 0.00 

17 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายกลางหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 6 ต.ดอนขุน
ห้วย อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 400.00 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นท่ี
ทำการไม่น้อยกว่า 1,600.00 
ตารางเมตร 

กันเงินไว้
ดำเนินการ 
ในปี 2565 

800,000 0 100.00 0.00 

18 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 7 ต.ดอนขุน
ห้วย อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 - 5.00 
เมตร ระยะทางยาวรวม 
395.00 เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือพื้นท่ีทำการ 
ไม่น้อยกว่า 1,950.00 
ตารางเมตร 

กันเงินไว้
ดำเนินการ 
ในปี 2565 

1,000,000 0 100.00 0.00 

 
         3.3.1.2 แผนงานการเกษตร 

ลำดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
1 โครงการก่อสร้าง

เหมือง ค.ส.ล. สาย
บ้านนางอาภรณ์ หมู่
ท่ี 1ต.ดอนขุนห้วย 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

กว้าง 1.50 เมตร ระยะทาง
ยาว 850.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 
1.00 เมตร 

กันเงินไว้
ดำเนินการ 
ในปี 2565 

1,950,000 0 100.00 0.00 
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ลำดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
2 โครงการขุดลอก 

ลำห้วยประโหมด 
หมู่ท่ี 2,3,4,6,7  
ต.ดอนขุนห้วย หมู่ท่ี 
1,2,6 ต.นายาง และ
หมู่ท่ี 11 ต.เขาใหญ่ 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

กว้าง 5.00-10.00 เมตร 
ยาว 8,000.00 เมตร 

กว้าง 5.00-10.00  
เมตร ยาว 
8,000.00 เมตร 

700,000 498,000 100.00 71.14 

3 ขุดลอกเหมือง
สาธารณประโยชน์ 
หมู่ท่ี 7 ต.ดอนขุน
ห้วย อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

- สายเพชรเกษม-เสา
โทรศัพท์ กว้าง 1.00-
3.00 เมตร ยาว 500 
เมตร  
- สายคลองชลประทาน-
ห้วยประโหมด กว้าง 
1.00-2.00 เมตร  
ยาว 988 เมตร  
-สายฝั่งทิศตะวันออก 
กว้าง 0.60-1.00 เมตร 
ยาว 500 เมตร  
- สายฝั่งทิศตะตก กว้าง 
1.00-2.00 เมตร ยาว 
150 เมตร 

- สายเพชรเกษม-
เสาโทรศัพท์ 
กว้าง 1.00-3.00 
เมตร ยาว 500 
เมตร  
- สายคลอง
ชลประทาน-ห้วย
ประโหมด กว้าง 
1.00-2.00 เมตร  
ยาว 988 เมตร  
-สายฝั่งทิศ
ตะวันออก กว้าง 
0.60-1.00 เมตร 
ยาว 500 เมตร  
- สายฝั่งทิศตะตก 
กว้าง 1.00-2.00 
เมตร ยาว 150 
เมตร 

57,000 46,000 100.00 80.70 

4 วางท่อส่งน้ำเพ่ือ
การเกษตรภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 7  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุรี 

โดยทำการวางท่อ 
HDPE dia. 160 มม. 
ระยะทางยาว 1,000 
เมตร 

กันเงินไว้
ดำเนินการ 
ในปี 2565 

800,000 0 100.00 0.00 

5 โครงการขุดลอก
เหมืองสาธารณ-
ประโยชน์ หมู่ท่ี 1  
ต.นายาง อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

- สายข้างลานตะกาด
แดงไปบ้านนายสมยศ 
กว้าง 0.80-1.20 เมตร 
ยาว 1,000.00 

กันเงินไว้
ดำเนินการ 
ในปี 2565 

40,000 0 100.00 0.00 

6 โครงการขุดลอก
เหมืองสาธารณ-
ประโยชน์ หมู่ท่ี 2  
ต.นายาง อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

- สายหนองกระสาถึง
ถนนเลียบคลอง
ชลประทานกว้าง 0.80-
3.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 1,400 เมตร  

กันเงินไว้
ดำเนินการ 
ในปี 2565 

60,700 0 100.00 0.00 
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ลำดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
  - สายจากรางระบายน้ำ

เดิม-คลองระบายน้ำดี
หน่ึง กว้างเฉลี่ย 4.00 
เมตร ระยะทางยาว 
340 เมตร  
- สายจากจุดชมวิวไร่
อาจารย์ยิ่ง กว้าง 0.50-
1.00 เมตร ยาว 280 
เมตร ลึก 0.30 เมตร 

     

7 โครงการขุดลอก
เหมืองสาธารณ- 
ประโยชน์ หมู่ท่ี 3  
ต.นายาง อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

- สายจากลำห้วยยาง 
ถึง ถนนสาธารณ-
ประโยชน์ข้างวัดนายาง  
- สายจากซุ้มวัดนายาง 
ถึง ถนนนาสามสิบหลัง
บ้านนางบุญตา  
- สายจากถนนนายาง 
หนองบัวถึงหนองกะมีด  
- สายจากถนนเพชร
เกษมบ้านท่า ถึง สระน้ำ
วัดนายาง  
- สายจากคลองสายหน่ึง
ติดถนนหนองบัว ถึง 
ท่ีดินเบียร์ช้าง  
- สายหน่ึงคูนาดอนถึง
ถนนนาสามสิบ หมู่ท่ี 
3,4  
- สายเชื่อมห้วยยางถึง
ตลาดนัดนายาง 

กันเงินไว้
ดำเนินการ 
ในปี 2565 

103,600 0 100.00 0.00 

8 โครงการขุดลอก
เหมืองสาธารณ-
ประโยชน์ หมู่ท่ี 5  
ต.นายาง อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

- สายหนองปลาหมอถึง 
หนองกระแช่ กว้าง 
0.60-1.10 เมตร ยาว 
1,441.00 เมตร  
- สายจากลำห้วยยาง  
- คลองระบายน้ำดีหน่ึง 
กว้าง 2.00-3.00 เมตร 
ยาว 260.00 เมตร 

กันเงินไว้
ดำเนินการ 
ในปี 2565 

51,000 0 100.00 0.00 

9 โครงการขุดลอก
เหมืองสาธารณ-
ประโยชน์ หมู่ท่ี 7  
ต.นายาง อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

- สายคลองชลประทาน
ไปบ้านดอน  
- สายบ้านดอน-บ้านบ่อ  
- สายคลองชลประทาน
ไปบ้านดอน ฝั่งตะวันตก  
- สายจากถนนบ้านบ่อ
หน้าเขาตาจีน ถึง ราง
ระบายน้ำติดคลอง
ชลประทานบ้านดอน  

กันเงินไว้
ดำเนินการ 
ในปี 2565 

121,000 0 100.00 0.00 



61 
 

ลำดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
  - สายจากสี่แยกบ้าน

ดอน - เขาตาจีน  
- สายเขาพระราม - 
คลองชลประทาน 

     

10 โครงการขุดลอก
เหมืองสาธารณ-
ประโยชน์ หมู่ท่ี 8  
ต.นายาง อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

- สายบ้านนายบังเอิญ 
ถึง ถนนลาดยางบ้าน
หนองงูเหลือมสุดเขต 
ท่ีนานายพินกว้าง 1.00-
2.00 เมตร ยาว 500 
เมตร  
- สายจากคลอง
ชลประทาน ผ่านบ้าน
นายสำราญชนถนน
เพชรเกษมบ้านท่า กว้าง 
1.00-1.20 เมตร  
ยาว 568 เมตร  
- สายเลียบคลอง
ชลประทาน,ตะโกน้อย 
กว้าง 0.80-1.20 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 

กันเงินไว้
ดำเนินการ 
ในปี 2565 

55,000 0 100.00 0.00 

11 โครงการขุดลอก
เหมืองสาธารณ-
ประโยชน์ หมู่ท่ี 9  
ต.นายาง อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

- สายจากนานางช่วยถึง
ท่ีดินบริษัทเบียร์ช้าง 
กว้าง 2.00 เมตร ยาว 
204 เมตร 

กันเงินไว้
ดำเนินการ 
ในปี 2565 

12,000 0 100.00 0.00 

 
         3.3.1.3 แผนงานการพาณิชย์ 

ลำดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
1 โครงการปรับปรุงท่อ

ส่งน้ำดิบ หมู่ท่ี 5  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

โดยทำการวางท่อ 
HDPE dia 315 มม. 
ระยะทางยาว 42 เมตร 
พร้อมพอพัก ค.ส.ล 
พร้อมประตูน้ำ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

260,000 0 100.00 0.00 
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 3.3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
         3.3.2.1 แผนงานงบกลาง 

ลำดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
1 โครงการเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุ 
- ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลตำบล 
นายาง ปีงบประมาณ 
2564 จำนวน 3,597 
ราย 

- ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลตำบล 
นายาง ปี 
งบประมาณ 
2564 จำนวน 
3,597 ราย 

27,033,600 25,068,900 100.00 92.73 

2 เบี้ยยังชีพ 
ความพิการ 

-คนพิการในเขต
เทศบาลตำบล  
นายาง ปีงบประมาณ 
2564 จำนวน 800 ราย 

-คนพิการในเขต
เทศบาลตำบล  
นายาง ปีงบ 
ประมาณ 2564 
จำนวน 800 ราย 

5,484,000 4,633,800 100.00 84.50 

3 เบี้ยยังชีพ 
ผู้ป่วยเอดส์ 

- ผู้ป่วยเอดส์ในเขต
เทศบาลตำบล 
นายาง ปีงบประมาณ 
2564 จำนวน 75 ราย 

- ผู้ป่วยเอดส์ใน
เขตเทศบาล
ตำบลนายาง 
ปีงบประมาณ 
2564 จำนวน 75 
ราย 

450,000 429,000 100.00 95.33 

 
         3.3.2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ลำดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
1 โครงการส่งเสริม

ความรู้เกี่ยวกับภัย
และการป้องกันภัย
ให้แก่ประชาชน 

จัดอบรมประชาชน  
ในเขตเทศบาล ตำบล
นายาง จำนวน 100 คน 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(เนื่องจากเกิดการ
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019) 

30,000 0 - 0.00 

2 โครงการฝึกอบรม
และพัฒนาศักยภาพ
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

เจ้าหน้าท่ีงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ -
ภัยและอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
จำนวน 30 คน 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(เนื่องจากเกิดการ
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019) 

20,000 0 - 0.00 

3 โครงการฝึกซ้อม
แผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

จัดอบรมฝึกซ้อม
เจ้าหน้าท่ีงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย/อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนของ
เทศบาลตำบลนายาง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง จำนวน  
100 คน 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(เนื่องจากเกิดการ
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019) 

20,000 0 - 0.00 
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ลำดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
4 โครงการส่งเสริม

ความรู้เกี่ยวกับภัย
และการป้องกันภัย
ให้แก่นักเรียน 

นักเรียนในเขตเทศบาล
ตำบลนายาง 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(เนื่องจากเกิดการ
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019) 

0 0 - 0.00 

 
         3.3.2.3 แผนงานการศึกษา 

ลำดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
1 โครงการอาหาร

เสริม (นม) 
1. เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ตำบลนายาง 10 ศูนย์  
2. นักเรียนของโรงเรียน
สังกัด สพฐ. 10 แห่ง 

1. เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาล
ตำบลนายาง 10 
ศูนย์  
2. นักเรียนของ
โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. 10 แห่ง 

4,056,000 3,055,300 100.00 75.33 

2 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

1. ค่าอาหารกลางวัน  
2. ค่าจัดการเรียนการ
สอน  
3. ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาสำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

1. ค่าอาหาร
กลางวัน  
2. ค่าจัดการเรียน
การสอน  
3. ค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา
สำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

2,649,000 2,396,300 100.00 90.46 

3 โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

- เด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาลตำบล 
นายาง ท้ังในระบบและ
นอกระบบโรงเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 
2,000 คน 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(เนื่องจากเกิดการ
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019) 

360,000 0 - 0.00 

4 โครงการเพิ่ม
ศักยภาพของ
พนักงานครูและ
ผู้ดูแลเด็ก 

- ครู และผู้ดูแลเด็กท้ัง 
10 ศูนย์ ในสังกัด 
เทศบาลฯจำนวน 30 คน  
- บุคลากรทางการ
ศึกษา จำนวน 7 คน 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(เนื่องจากเกิดการ
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019) 

100,000 0 - 0.00 

5 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพคณะ
กรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนา  
เด็กเล็ก 

- คณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 10 
ศูนย์ ในสังกัดเทศบาล
ตำบลนายาง จำนวน 
90 คน 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(เนื่องจากเกิดการ
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019) 

30,000 0 - 0.00 
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ลำดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
6 โครงการอบรมและ

ประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- ครู/ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 
30 คน  
- ผู้ปกครองนักเรียน 
จำนวน 350 คน 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(เนื่องจากเกิดการ
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019) 

30,000 0 - 0.00 

7 โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียน
บ้านหนองยาว 

ปี 2564 จำนวน
นักเรียน 534 คน 

จำนวนนักเรียน 
534 คน 

2,136,000 1,669,060 100.00 78.14 

8 โครงการอาหาร
กลางวัน  
โรงเรียนชาวไร่ 

ปี 2564 จำนวน
นักเรียน 189 คน 

จำนวนนักเรียน 
189 คน 

756,000 730,220 100.00 96.59 

9 โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียน
บ้านหนองเผาถ่าน 

ปี 2564 จำนวน
นักเรียน 150 คน 

จำนวนนักเรียน 
150 คน 

600,000 598,840 100.00 99.81 

10 โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียน
บ้านเนินทราย 

ปี 2564 จำนวน
นักเรียน 45 คน 

จำนวนนักเรียน 
45 คน 

180,000 180,000 100.00 100.00 

11 โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียน
บ้านร่องระกำ 

ปี 2564 จำนวน
นักเรียน 127 คน 

จำนวนนักเรียน 
127 คน 

508,000 342,940 100.00 67.51 

12 โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียน
บ้านหุบกะพง 

ปี 2564 จำนวน
นักเรียน 140 คน 

จำนวนนักเรียน 
140 คน 

560,000 446,800 100.00 79.79 

13 โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียน
บ้านดอน 

ปี 2564 จำนวน
นักเรียน 27 คน 

จำนวนนักเรียน 
27 คน 

108,000 34,820 100.00 3.17 

14 โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียน
บ้านนายาง 

ปี 2564 จำนวน
นักเรียน 180 คน 

จำนวนนักเรียน 
180 คน 

668,000 505,500 100.00 75.67 

15 โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียน
นิคมสร้างตนเอง
เขื่อนเพชรฯ 

ปี 2564 จำนวน
นักเรียน 195 คน 

จำนวนนักเรียน 
195 คน 

780,000 653,320 100.00 83.76 

16 โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียน
บ้านดอนขุนห้วย 

ปี 2564 จำนวน
นักเรียน 145 คน 

จำนวนนักเรียน 
145 คน 

580,000 455,960 100.00 78.61 

17 โครงการเปิดบ้าน
วิชาการโรงเรียนใน
เขตเทศบาลตำบล
นายาง 

นักเรียนและครูจำนวน 
500 คน จาก 10 
โรงเรียนของสำนักงาน
คณะกรรมการ การ 
ศึกษาขั้นพื้นฐานซ่ึงอยู่
ในเขตเทศบาลตำบล 
นายาง (อุดหนุน
โรงเรียนบ้านร่องระกำ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(เนื่องจากเกิดการ
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019) 

150,000 - - 0.00 
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ลำดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
18 โครงการแข่งขัน 

สวดมนต์หมู่ทำนอง
สรภัญญะ 

นักเรียนระดับประถม
ศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนต้นโรงเรียนขยาย
โอกาสสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเขต 2  
ในเขตเทศบาลตำบล 
นายาง จำนวน 10 
โรงเรียน (อุดหนุน
โรงเรียนนิคมสร้าง
ตนเองเขื่อนเพชร) 

(อุดหนุนโรงเรียน
นิคมสร้างตนเอง
เขื่อนเพชร) 

50,000 50,000 100.00 100.00 

19 โครางการแข่งขัน
กีฬานักเรียน 

นักเรียนระดับประถม
ศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนต้นโรงเรียนขยาย
โอกาสสังกัดสำนักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเขต 2  
ในเขตเทศบาลตำบล 
นายาง จำนวน 10 
โรงเรียน (อุดหนุน
โรงเรียนนิคมสร้าง
ตนเองเขื่อนเพชร) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(เนื่องจากเกิดการ
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019) 

105,000 0 - 0.00 

20 โครงการโครงการ
ต่อเติมหลังคา  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านนายาง หมู่ท่ี 3 
ต.นายาง อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

ต่อเติมหลังคา ขนาด
กว้าง 9.00 เมตร ยาว 
19.00 เมตร หรือพื้นท่ี
ทำการ ไม่น้อยกว่า 
144.00 ตารางเมตร 

ต่อเติมหลังคา 
ขนาดกว้าง 9.00 
เมตร ยาว 19.00 
เมตร หรือพื้นท่ี
ทำการ ไม่น้อย
กว่า 144.00 
ตารางเมตร 

176,000 163,000 100.00 92.61 

 
         3.3.2.4 แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
1 โครงการรณรงค์

ป้องกันและควบคุม
โรคในท้องถิ่น 

อาสาสมัครสาธารณสุข
และเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยว 
ข้อง จำนวน 300 คน 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(เนื่องจากเกิดการ
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019) 

100,000 โอนลด
งบประมาณ

ท้ังหมด 

- 0.00 

2 โครงการพัฒนา
ระบบสุขภาพภาค
ประชาชน 

อาสาสมัครในเขต
เทศบาลตำบลนายาง 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(เนื่องจากเกิดการ
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019) 

100,000 โอนลด
งบประมาณ

ท้ังหมด 

- 0.00 
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ลำดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
3 โครงการป้องกันโรค

พิษสุนัขบ้า และ
ควบคุมประชากร
สุนัขและแมว 

การฉีดวัคซีนสุนัขและ
แมวในเขตเทศบาล
ตำบลนายาง 

การฉีดวัคซีนสุนัข
และแมวในเขต
เทศบาลตำบล 
นายาง 

250,000 238,510 100.00 95.40 

4 โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน 
เทศบาลตำบล 
นายาง 

ประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลนายาง 
ท้ัง 28 ชุมชน 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(เนื่องจากเกิดการ
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019) 

130,000 โอนลด
งบประมาณ

ท้ังหมด 

- 0.00 

5 โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด TO 
BE NUMBER ONE 

จัดอบรมเยาวชนในเขต
เทศบาลตำบลนายาง 
และเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยว 
ข้อง จำนวน 250 คน 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(เนื่องจากเกิดการ
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019) 

200,000 โอนลด
งบประมาณ

ท้ังหมด 

- 0.00 

6 โครงการสืบสาน
พระราชปณิธาน 
สมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม 

จัดอบรมประชาชน  
เพศหญิง อายุ 30-70 ปี  
ในเขตเทศบาลฯ และ
เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง ท้ัง 
28 ชุมชน จำนวน 480 
คน 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(เนื่องจากเกิดการ
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019) 

100,000 โอนลด
งบประมาณ

ท้ังหมด 

- 0.00 

7 โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านตามพระราช
ประสงค์ 

จัดอบรมประชาชน 
จิตอาสาในเขตเทศบาล
ท้ัง 28 ชุมชน และ
เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง 
จำนวน 190 คน 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(เนื่องจากเกิดการ
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019) 

140,000 โอนลด
งบประมาณ

ท้ังหมด 

- 0.00 

 
         3.3.2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลำดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
1 โครงการค่ายร่วมใจ

กันทำดีเพ่ิมพื้นท่ี 
สร้างสรรค์สำหรับ
เด็กและเยาวชน 

คณะกรรมการบริหาร
สภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลตำบลนายาง  
เด็กและเยาวชนท่ีเป็น
เครือข่ายสภาเด็กฯ ท้ัง 
28 ชุมชนและเจ้าหน้าท่ี
ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 100 
คน 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(เนื่องจากเกิดการ
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019) 

10,000 0 - 0.00 

2 โครงการชะอำรวม
ใจเสริมสร้างพลัง
แผ่นดินเอาชนะยา
เสพติด อำเภอชะอำ 
จังหวัดเพชรบุรี 

1. แกนนำหมู่บ้าน/
ชุมชน /ผู้ประสานพลัง
แผ่นดิน/เครือข่ายตา
สับปะรด กลุ่มสตรี 
เยาวชนและกลุ่มเสี่ยง  
 

อุดหนุน
งบประมาณให้ท่ี
ทำการปกครอง
อำเภอชะอำ 

10,000 10,000 100.00 100.00 
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ลำดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
  2. ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด

ในพื้นท่ีเพื่อเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติด สุ่ม
ตรวจสารเสพติดใน
ปัสสาวะกลุ่มเสี่ยง 

     

3 โครงการสนับสนุน
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  
อำเภอชะอำ จังหวัด
เพชรบุรี 

สถานบริการ สถาน
ประกอบการซึ่งมี
ลักษณะคล้ายสถาน
บริการ ร้านเกม/ร้าน
อินเทอร์เน็ต ร้านค้า
แฝง สวนสาธารณะ 
แหล่งมั่วสุมของเยาวชน 
กลุ่มเสี่ยงทั้งในและนอก
สถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
อำเภอชะอำ 

อุดหนุน
งบประมาณให้ท่ี
ทำการปกครอง
อำเภอชะอำ 

10,000 10,000 100.00 100.00 

 
         3.3.2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลำดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
1 โครงการจัดงาน 

วันสงกรานต์ 
จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
จัดขบวนแห่สงกรานต์ 
ก่อพระเจดีย์ทราย  
การสรงน้ำพระ การ
แสดงมหรสพ เป็นต้น 
โดยมีประชาชนเข้าร่วม
จำนวน 28 ชุมชน 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(เนื่องจากเกิดการ
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019) 

360,000 0 0.00 0.00 

2 โครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนม 
พรรษาพระบาท 
สมเด็จพระปรเมน 
ทรรามาธิบดีศรี 
สินทร มหาวชิราลง
กรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

1. ประชาชนในชุมชน
และบุคคลท่ัวไปในเขต
เทศบาลตำบลนายาง 
ประมาณ 1,000 คน  
2. ถวายเครื่องราช
สักการะ ประดับธง
สัญลักษณ์ ประดับธง
ชาติ ประดับไฟ 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(เนื่องจากเกิดการ
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019) 

150,000 0 0.00 0.00 

3 โครงการจัดงาน 
วันแม่แห่งชาติ 

1. ประชาชนในชุมชน
และบุคคลท่ัวไปในเขต
เทศบาลตำบลนายาง 
ประมาณ 2,000 คน  
2. พิธีถวายเครื่องราช
สักการะ จุดพลุ และรำ
ถวายพระพร  
3. ปลูกต้นไม้ จำนวน 
3,000 ต้น 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(เนื่องจากเกิดการ
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019) 

50,000 0 0.00 0.00 
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ลำดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
4 โครงการจัดงาน 

วันพ่อแห่งชาติ 
1. ประชาชนในชุมชน
และบุคคลท่ัวไปในเขต
เทศบาลตำบลนายาง 
ประมาณ 2,000 คน  
2. พิธีถวายเครื่อง
สักการะจุดพลุ และ  
รำถวายพระพร  
3. ปล่อยปลา จำนวน 
50,000 ตัว 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(เนื่องจากเกิดการ
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019) 

50,000 0 0.00 0.00 

5 โครงการหล่อเทียน
จำนำพรรษา 

จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา 
และนำเทียนพรรษาไป
ถวายวัดต่าง ๆ ในเขต
เทศบาลตำบลนายาง 
จำนวน 7 วัด โดยมี
ชุมชนเข้าร่วมโครงการ 
จำนวน 28 ชุมชน 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(เนื่องจากเกิดการ
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019) 

35,000 0 0.00 0.00 

6 โครงการอนุรักษ์
ศิลปะเพลงพื้นบ้าน 
เพลงพวงมาลัย 

จัดกิจกรรมสอนเด็ก
เยาวชนและประชาชน 
ขับร้องเพลงพวงมาลัย 
และกิจกรรมอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง ท้ัง 28 ชุมชน 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(เนื่องจากเกิดการ
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019) 

50,000 0 0.00 0.00 

7 โครงการแข่งขัน 
กีฬาชุมชน 

จัดการแข่งขันกีฬา
ประเภทต่าง ๆ โดยมี
ชุมชนเข้าร่วมโครงการ
จำนวน 28 ชุมชน 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(เนื่องจากเกิดการ
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019) 

200,000 0 0.00 0.00 

8 โครงการกีฬา 
ต้านยาเสพติด 

จัดการแข่งขันกีฬา
ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ 
ตระกร้อ ฟุตบอลเปตอง 
วอลเลย์บอล เป็นต้น
โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 
300 คน 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(เนื่องจากเกิดการ
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019) 

100,000 0 0.00 0.00 

 
         3.3.2.7 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
1 โครงการงานพระ

นครคีรี- เมืองเพชร 
ครั้งท่ี 35 ประจำปี 
2564 (ท่ีทำการ
ปกครองอำเภอ
ชะอำ) 

ข้าราชการ นักเรียน 
นักศึกษา และ
ประชาชนในพื้นท่ี
อำเภอชะอำ 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(เนื่องจากเกิดการ
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019) 

50,000 0 0.00 0.00 

 



69 
 

ลำดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
2 โครงการจัดงาน 

พระนครคีรี-เมือง
เพชร (สำนักงาน
จังหวัดเพชรบุรี) 

อุดหนุนงบประมาณให้
สำนักงานจังหวัด
เพชรบุรีเพื่อดำเนิน
โครงการใน ปี 
งบประมาณ พ.ศ. 
2561-2564 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(เนื่องจากเกิดการ
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019) 

20,000 0 0.00 0.00 

 
 3.3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเศรษฐกิจพอเพียง 
         3.3.3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลำดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
1 โครงการส่งเสริม

และจัดหาอาชีพ
ให้แก่สตรีและกลุ่ม
สตรีในเขตเทศบาล 

ประชาชนผู้สนใจ กลุ่ม
สตรีและกลุ่มอาชีพใน
เขตเทศบาลตำบล 
นายาง จำนวน 40 คน 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(เนื่องจากเกิดการ
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019) 

40,000 0 0.00 0.00 

 
 3.3.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         3.3.4.1 แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
1 โครงการสร้าง

จิตสำนึกด้าน
อนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จัดอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนประชาชนใน
เขตเทศบาลตำบล 
นายาง และเจ้าหน้าท่ี
ผู้เกี่ยวข้องจำนวน 120 
คน 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(เนื่องจากเกิดการ
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019) 

75,000 0 0.00 0.00 

 
 3.3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
         3.3.5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
1 โครงการอบรมเพิ่ม

ประสิทธิภาพ
บุคลากรเทศบาล 

จัดอบรมและศึกษา 
ดูงานให้แก่บุคลากร 
ของเทศบาลทุกระดับ 
จำนวน 190 คน 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(เนื่องจากเกิดการ
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019) 

400,000 0 0.00 0.00 
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ลำดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
1 โครงการอบรมเพิ่ม

ประสิทธิภาพ
บุคลากรเทศบาล 

จัดอบรมและศึกษา 
ดูงานให้แก่บุคลากร 
ของเทศบาลทุกระดับ 
จำนวน 190 คน 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(เนื่องจากเกิดการ
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019) 

400,000 0 0.00 0.00 

2 โครงการจัดงาน 
วันเทศบาล 

- จัดกิจกรรมทางพุทธ
ศาสนา  
- จัดกิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์และกิจกรรม 
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
เทศบาล โดยมีผู้เข้าร่วม 
จำนวน 300 คน 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(เนื่องจากเกิดการ
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019) 

15,000 0 0.00 0.00 

3 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์อาคาร
สำนักงานเทศบาล
ตำบลนายาง 

ทาสีภายนอกอาคาร
สำนักงานเทศบาล
ตำบลนายาง ขนาด
พื้นท่ี 1500.00 ตาราง
เมตร 

ทาสีภายนอก
อาคารสำนักงาน
เทศบาลตำบล 
นายาง ขนาด
พื้นท่ี 1500.00 
ตารางเมตร 

170,000 169,500 100.00 99.71 

4 โครงการปรับเปลี่ยน
การใช้คลื่นความถี่ 
420.200 MHz เพื่อ
การเชื่อมโยงสำหรับ
การกระจายเสียง
ตามสาย (หอ
กระจายข่าวไร้สาย) 
ของเทศบาลตำบล
นายาง 

โดยทำการเปลี่ยน
อุปกรณ์ให้สอดคล้องกับ
สัญญาณในย่านความถี่
ตามท่ี กสทช.กำหนด 
ประกอบด้วย 1. เปลี่ยน
โมดูลภาครับพร้อม
ปรับเปลี่ยนคลื่นเพื่อ
รองรับความถี่ตามท่ี 
กสทช.กำหนดจำนวน 
21 ตัว 2. เปลี่ยนเสา
อากาศ Folded 
Dipole 4 Stacks ย่าน
ความถี่ 430.225 MHz 
พร้อมติดตั้งจำนวน 1 
ชุด  
3. เปล่ียนเสาอากาศยา
กิ 2E พร้อมสายอากาศ
ความถี่ 430.225 MHz 
จำนวน 21 ชุด  
4. งานบริการถอดและ
ติดตั้งคืน จำนวน 21 
ตัว 

1. เปล่ียนโมดูล
ภาครับพร้อม
ปรับเปลี่ยนคลื่น
เพื่อรองรับ
ความถี่ตามท่ี 
กสทช.กำหนด
จำนวน 21 ตัว  
2. เปล่ียนเสา
อากาศ Folded 
Dipole 4 
Stacks ย่าน
ความถี่ 430.225 
MHz พร้อมติดต้ัง
จำนวน 1 ชุด  
3. เปล่ียนเสา
อากาศยากิ 2E 
พร้อมสายอากาศ
ความถี่ 430.225 
MHz จำนวน 21 
ชุด  
4. งานบริการ
ถอดและติดตั้งคืน 
จำนวน 21 ตัว 

243,000 240,000 100.00 98.77 
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4. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
    4.1  เชิงปริมาณ (Quantity) 
 โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ ้น 83 โครงการ จากโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(เฉพาะปี 2564) จำนวน 128 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 64.84 
    4.2  เชิงคุณภาพ (Quality)  
 โครงการที่นำมาจัดทำงบประมาณ และได้ดำเนินการจริง (เฉพาะปี 2564) จำนวน 24 โครงการ จากโครงการ
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 83 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.92  และโครงการที่กันเงินไว้เพ่ือดำเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 27 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 32.53 จากโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
จำนวน 83 โครงการ  โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.20 จากโครงการที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ จำนวน 83 โครงการ   
    4.3  ค่าใช้จ่าย (Cost) 
 พบว่าการใช้จ่ายในบางโครงการเป็นไปตามที่ได้รับการจัดสรร และมีบางโครงการมีการใช้จ่ายต่ำกว่า
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร สำหรับโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ และมีบางโครงการได้
โอนลดงบประมาณเพ่ือดำเนินกิจกรรมอ่ืน 
    4.4  เวลา (time) 
 การดำเนินงานพบว่ามีบางโครงการดำเนินการเป็นไปตามห้วงระยะเวลาที ่กำหนดตามแผน และมีบาง
โครงการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากสภาพพื้นที่หรือปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้เช่น 
งบประมาณ  สภาพแวดล้อม เป็นต้น 
    4.5  การได้รับประโยชน์ 
 ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการทำให้ประชาชนได้รับความสะดวก มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน 
    4.6  การวัดผล 
 การวัดผลที่ได้จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน การตอบแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมโครงการ     
การสำรวจ การสังเกต การสัมภาษณ์ และการติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาของเทศบาลฯ  
    4.7  ผลกระทบ (Impact)  
 1. ประชาชนอาจได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยจากสาเหตุการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่อาจส่งผล
ให้ไม่ได้รับความสะดวก ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง และมีวัสดุกีดขวางที่เกิดจากการก่อสร้างบ้างเป็นบางครั้ง 
 2. การก่อสร้างถนนที่เพ่ิมขึ้นในเขตเทศบาล ทำให้การระบายน้ำได้ช้า เกิดน้ำท่วมขังในบางจุด ทำให้เทศบาล
ต้องเร่งแก้ไขปัญหาการระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 3. การพัฒนาในเขตพื้นที่ที่รวดเร็ว ทำให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีผู้คนเข้ามาอาศัยอยู่ใน
เขตเทศบาลฯ มากขึ้น ย่อมมีผลกระทบทั้งทางด้านความปลอดภัย ขยะ ประชากรแฝง เป็นต้น 
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สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
    1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
 1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 48 โครงการ อนุมัติงบประมาณ 
จำนวน 29 โครงการ โดยมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการโดยการกันเงินงบประมาณ
ไว้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 28 โครงการ 
 1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต จำนวน 72 โครงการ อนุมัติงบประมาณ 
จำนวน 48 โครงการ ดำเนินการ จำนวน 20 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 28 โครงการ เนื่องจากเกิดการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 3 โครงการ อนุมัติ
งบประมาณ จำนวน 1 โครงการ และไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 
 1.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 
โครงการ อนุมัติงบประมาณ จำนวน 1 โครงการ และไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 1.1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
จำนวน 4 โครงการ อนุมัติงบประมาณ จำนวน 4 โครงการ ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ 
จำนวน 2 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 ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1.2.5 เทศบาลพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน และให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
    1.3 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 เทศบาลตำบลนายาง ได้ดำเนินการตามแผนงานที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 จำนวน 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.15 ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี 2564) 
จำนวน 128 โครงการ  
   1.4 ผลสำเร็จที่วัดได้ 
 ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจต่อการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ 
2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
    2.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
 (1) ระเบียบกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้เกิดความซับซ้อนในการดำเนินการจัดทำแผน และ 
อาจทำให้เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน 
 (2) ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายและไม่ให้ความสำคัญกับกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
และประชาชนมองว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถตอบสนองตามความต้องการที่เสนอได้ทันท่วงที 
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 (3) ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงตามความต้องการของประชาชน เพราะมีข้อจำกัดของ 
ระเบียบกฎหมายที่ทำได้ยากและบางเรื่องอาจทำไม่ได้ 
 (4) ไม่มีค่าตอบแทนคณะกรรมการด้านการจัดทำแผนพัฒนา ทำให้เกิดภาระต่อประชาชนที่ได้รับการ 
แต่งตั้งให้เป็นกรรมการในชุดต่าง ๆ 
    2.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 - 
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