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ค าน า 
 

  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล  ประจ าปี 2564  ซึ่งตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2562  มาตรา 48 ทศ  ให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านต๊ า  เป็นประจ าทุกปี  และให้ประกาศไว้โดย
เปิดเผยที่ส านักงานเทศบาล ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  3) พ.ศ.2561  ข้อ 12 (3)  ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็น  ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรี   เพ่ือให้
นายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาล  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผน 
พัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  

  ดังนั้น  เทศบาลต าบลบ้านต๊ า  จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลบ้านต๊ า ท าหน้าที่ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามโครงการในแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2564  ทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ยุทธศาสตร์  และเลือกโครงการมาประเมินผลลัพธ์ตลอดจนผลกระทบของโครงการ 
จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามการด าเนินงานของโครงการและการประเมินผลลัพธ์ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลต าบลบ้านต๊ า และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะน าข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้
เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนต่อไป  
 
 
 

      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
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บทที่ 1 

บทน า 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผล  นับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่   รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง   เทศบาลต าบลบ้านต๊ าในฐานะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนจึงจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท าแผนติดตาม
และประเมินผล  เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ  เพ่ือใช้เปรียบเทียบการท างานของ 
ปีที่ผ่านมาอีกด้วย 
  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  มาตรา 287 วรรค 3  บัญญัติให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   ต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณการใช้จ่ายและผลการ
ด าเนินงานในรอบปี  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และตามระเบียบกกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548ก าหนด 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  และแผนการด าเนินงาน  เพื่อ
เป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  มีความ
โปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน   และถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถท่ี
จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้    ดังนั้น   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการ
ตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือบรรลุเปูาหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ“ระบบ 
ประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการน้ าข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน    

1. ความหมายของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตาม   (M0nitoring)  หมายถึง  กิจกรรมที่ท าเพ่ือแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติด้วย
การติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง   เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเปูาหมายซึ่งก าหนดไว้ใน
แผนงาน   การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้า   ซึ่งท าให้เห็นความจ าเป็นในการด าเนินการ
แก้ไข 
  การประเมินผล  (Evaluation)  หมายถึง  การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง  เพ่ือ
ประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง  (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายของแผนหรือไม่  
ผลการประเมินอาจยืนยันว่า   การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับท่ีก าหนดไว้ในแผน หรืออาจแสดงถึงความล่าช้า
หรือผลกระทบข้างเคียง   ซึ่งควรแก่การทบทวน 
  การติดตามและประเมินผล  จึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญส าหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา   ซึ่งผลจากกการติดตามและประเมินผล   ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทางที่ผู้บริหารจะ
น าไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี 
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2. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  2.1 เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
  2.2 เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่วางไว้  
  2.3 เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลบ้านต๊ า และแก้ไขได้ตรงกับ
ปัญหาที่เกิดข้ึน 
  2.4 เพ่ือใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาปีต่อไป 

3. วิธีการติดตามและประเมินผล 
  3.1 การติดตาม  (Monitoring)  เป็นการติดตามเพ่ือให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ด าเนินงานตาม
โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปีหรือไม่
หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ตามท่ีก าหนดไว้  
  3.2 การประเมินผล  (Evaluation)  โดยแบ่งการประเมินเป็น  2  ระดับ ได้แก่ 
             3.2.1  การประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ  โดยพิจารณาจากความส าเร็จในการ
ด าเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ   ส าหรับโครงการที่เป็นการจัดการอบรม / ศึกษาดูงานได้มีการ
ประเมินผลความส าเร็จของเปูาหมายเชิงคุณภาพที่ได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ
ท าการส ารวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม / ศึกษาดูงาน  ที่มีต่อการด าเนินการในภาพรวมของโครงการ  และ
รายงานต่อผู้บังคับบัญชา  เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงานโครงการนั้น ๆ  ต่อไป 
              3.2.2  การประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยพิจารณาจากความส าเร็จใน
การด าเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ให้รับงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์การ
พัฒนา   เมื่อสิ้นสุดงวดปีงบประมาณ พ.ศ.25 64  เพ่ือเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความส าเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนา
แต่ละด้าน  รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และน าเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านต๊ าต่อไป 

4. แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบไปด้วยแบบ
รายงาน  3  แบบ ดังนี้ 
  4.1 แบบที่ 1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
        เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยทุธศาสตรข์ององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  โดยจะท า
การประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว  

4.2 แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์  5  ปี  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและเริ่มตั้งแต่เดือน 
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564  และรายงานผลการติดตามภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปี  

4.3 แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
      เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ  1  ครั้ง หลังจากสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 

4.4 แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในภาพรวม 

เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในภาพรวม  โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ  1  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
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4.4 แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในภาพรวมในส่วนของยุทธศาสตร์ 
 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  ผู้บริหารของเทศบาลต าบลบ้านต๊ าใช้การติดตามและประเมินผล  เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน  ได้
หลายแนวทาง ดังนี้  
  1. เพ่ือให้ทราบผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านต๊ าในแต่ละปีงบประมาณ 

2. เพ่ือจัดสรรทรัพยากรของเทศบาลต าบลบ้านต๊ า  สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่า  
กิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่  

3. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการ 
ปฏิบัติงานของส่วนต่าง ๆว่าเป็นไปตามเปูาหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารก าหนดไว้หรือไม่ 

4. เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบ และประเมินผลการท างานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผล 
ต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน  ถ้าผู้บริหารหน่วยงาน  สามารถบริหารงานให้ได้ตามเปูาหมายและตัวชี้วัดที่
ก าหนด ก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ  
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บทที่ 2 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1.   วิสัยทัศน์เทศบาลต าบลบ้านต๊ า 

“ ชุมชน ท้องถิ่นเข้มแข็ง  แหล่งเกษตรกรรม  น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง  ” 

2.   พันธกิจ  (Mission)  

1. ส่งเสริม  สนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่างๆ 
2. การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างงาน สร้างรายได้และการลงทุนที่ก่อให้เกิดรายได้สู่ท้องถิ่น 
3. ส่งเสริม สนับสนุนด้านวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. ส่งเสริม สนับสนุน ด้านการศึกษา ของเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป 

  5. ส่งเสริม สนับสนุนด้านการมีส่วนร่วมในการปูองกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ อนามัยของประชาชน  
6. การพัฒนา การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างมีระบบ  

   7. ส่งเสริม สนับสนุนด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ และแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ต าบลบ้านต๊ า 
8. ส่งเสริม สนับสนุนด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารภัยต่างๆ 

          9. ส่งเสริม สนับสนุนด้านการบริหารจัดการให้โปร่งใสและประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  
         10. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร บุคลากร และผู้น าท้องถิ่นมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน  

3.    ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 

        ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 

 แนวทางท่ี 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว
        และการลงทุน  
 แนวทางท่ี 2 พัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร  
 แนวทางท่ี 3 พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
 แนวทางท่ี 4 พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพการประกอบอาชีพตาม                      
                          หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

        ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ด้านพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม   

 แนวทางท่ี 1 อนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ องค์กรชุมชนหรือภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งเพ่ือการพัฒนา
        ท้องถ่ิน  

แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ เพ่ือพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่น  
 แนวทางท่ี 4 ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาทางสังคม  
 แนวทางท่ี 5 ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านการสาธารณสุข  
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 แนวทางท่ี 6 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชนกลุ่มเปูาหมายเพื่อสร้างหลักประกัน                      
ความมั่นคง 

        ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

 แนวทางท่ี 1 อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือการด ารงชีวิต  
 แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านมลภาวะ เกี่ยวกับการก าจัดขยะ น้ าเสีย  
        หมอกควัน ฯลฯ 

        ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย   

 แนวทางท่ี 1 ปกปูอง และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 แนวทางท่ี 2 ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

แนวทางท่ี 3 พัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อาชญากรรม อุบัติภัย และสาธารณภัย 
 แนวทางท่ี 4 เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรประชาชน 

        ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ด้านส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ   

 แนวทางท่ี 1 พัฒนาศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์กร  
 แนวทางท่ี 2 พัฒนาสมรรถนะขององค์กรและบุคลากรเพ่ือการบริหารจัดการที่ประสิทธิภาพ  
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บทที่ 3 

การติดตามและประเมินผลการพัฒนา 

เทศบาลต าบลบ้านต๊ า  ได้ด าเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านต๊ า  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเก็บข้อมูลการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆของทุกส่วนราชการ   ทั้งข้อมูลในเชิง
ปริมาณและเอกสารการรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร  และน ามาสรุปเป็นภาพรวมของการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลบ้านต๊ า  โดยแบ่งการติดตามและประเมินผลเป็น  3  ส่วน  ได้แก่ 
  1. การประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด   

2. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน  
3. การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการและประสิทธิผลการด าเนินงาน  

 

ค าชี้แจง :  แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะท า
การประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง  หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว  

ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น......................เทศบาลต าบลบ้านต๊ า................................................. 
ประเด็นการประเมิน มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 
ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ /  
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

/  

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล /  
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน /  
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น /  
10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของ
ท้องถิ่น 

/  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

/  

12.  มีการก าหนดจุดม่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน /  
13.  มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน /  
14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา /  
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด /  
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ /  
17.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร ์ /  
18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร ์ /  
19.  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม ่ /  

แบบที่ 1  :  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถ่ินโดยตนเอง 



 

 

 

ค าชี้แจง :  แบบท่ี 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล
การด าเนินงาน  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานใน เดือน ตุลาคม – กันยายน   

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 

1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น................เทศบาลต าบลบ้านต๊ า.................................................................. 

2.  รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4   

 (1)  ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม – ธันวาคม)   (2)  ไตรมาสที่  2  (มกราคม – มีนาคม) 

 (3)  ไตรมาสที่  3  (เมษายน – มิถุนายน)                  (4)  ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม – กันยายน) 

ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  5 ปี 

3.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)  ประจ าปีงบประมาณ  2564 

 
 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

 

ปีท่ี 1 ...2561.. ปีท่ี  2..2562.. ปีท่ี  3...2563.... ปีท่ี  4...2564... ปีท่ี  5...2565... รวม 

จ านวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

 

จ านวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

1 61 38,000,000 66 50,150,770 170 194,187,520 237 303,296,780 191 303,075,160 725 888,710,230   

2 29 5,760,000 29 4,948,920 43 3,395,411 44 3,948,700 51 20,729,630 196 38,782,661 

3 8 620,000 9 540,000 10 620,000 11 640,000 12 690,000 50 3,110,000 

4 13 900,000 13 900,000 15 803,630 18 1,589,000 19 1,609,000 78 5,801,630 

5 11 1,040,000 12 1,195,000 15 1,334,000 18 1,384,000 20 1,464,500 76 6,417,500 

รวม 122 46,320,000 129 57,734,690 253 200,340,561 330 310,858,480 293 327,568,290 1,125 942,822,021 

 

 

แบบที่ 2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 

ค าชี้แจง : แบบที่  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนด
ระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลบ้านต๊ า 
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน  ……ธันวาคม  2564........... 

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์ 
 

จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่ 
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 237 37 

2.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม 45 15 

3.  ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 11 2 

4.  ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 19 2 

5.  ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 18 0 

รวม 330 56 

 
 

 

 

 

 

 



-9- 

แบบท่ี 3/2    แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ค าชี้แจง  :   แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาพรวม   
โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ  1  ครั้ง   หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

………………………………………………. 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.    เพศ (1) ชาย    (2) หญิง   
2.    อายุ (1) ต่ ากว่า 20 ปี  (2)  20 – 30 ปี     (3) 31 – 40 ปี  
  (4) 41 – 50 ปี   (5) 51 – 60 ปี     (6) มากกว่า 60 ปี  
3.    การศึกษา  (1) ประถมศึกษา  (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  (3) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
  (4) ปริญญาตรี  (5) สูงกว่าปริญญาตรี  (6) อ่ืน ๆ   
4.    อาชีพหลัก (1) รับราชการ  (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว   
  (4) รับจ้าง   (5) นักเรียนนักศึกษา  (6) เกษตร   
  (7) อ่ืน ๆ (ระบ)ุ.................................................................................... 
ส่วนที่  2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

5.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
 

ความพึงพอใจ พอใจ
มาก 

พอใจ ไม่พอใจ 

1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 28 % 71 %  - 
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 30 % 70 %  - 
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 35 % 65 %  - 
4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 28 % 72 %  - 
5)  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 22 % 78 %  - 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 27 % 73 %  - 
7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 28 % 72 %  - 
8)  การแก้ไขปัญหา  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 23 % 77 %  - 
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 28 % 78 %  - 

รวม 27.12 % 72.88 %  - 
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ส่วนยุทธศาสตร์  ที่  1 .......................... ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ..................................................... 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1.    เพศ  (1)  ชาย   (2)  หญิง 
2.    อายุ  (1)  ต่ ากว่า 20 ปี (2)  20 – 30 ปี   (3) 31 – 40 ปี 
              (4)  41 – 50 ปี (5)  51 – 60 ปี   (6)  มากกว่า 60 ปี 
3.    การศึกษา              (1) ประถมศึกษา (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3)  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
              (4)  ปริญญาตรี  (5)  สูงกว่าปริญญาตรี  (6)  อื่น ๆ 
4.    อาชีพหลัก             (1)  รับราชการ  (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3)  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
              (4)  รับจ้าง  (5)  นักเรียนนักศึกษา  (6)  เกษตร 
              (7)  อื่น ๆ (ระบุ).............................................................. 
ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5.  หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน.......ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ........ โดย
ให้คะแนนเต็ม  10  ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด  

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10  คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7 

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8 

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7 

5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7 

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8 

7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8 

รวม 60 

 

แบบที่  3/3  :  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
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ส่วนยุทธศาสตร์  ที่  2 : ..................... ด้านพัฒนาสังคม  การศึกษา  และวัฒนธรรม.............................................. 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1.    เพศ  (1)  ชาย   (2)  หญิง 
2.    อายุ  (1)  ต่ ากว่า 20 ปี (2)  20 – 30 ปี   (3) 31 – 40 ปี 
              (4) 41 – 50 ปี (5) 51 – 60 ปี   (6)  มากกว่า 60 ปี 
3.    การศึกษา              (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
              (4) ปริญญาตรี  (5) สูงกว่าปริญญาตรี  (6) อ่ืน ๆ 
4.    อาชีพหลัก     (1) รับราชการ  (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
              (4) รับจ้าง  (5) นักเรียนนักศึกษา  (6) เกษตร 
              (7) อ่ืน ๆ (ระบ)ุ................................................................ 
ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5.  หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน...ด้านพัฒนาสังคม  การศึกษา  
และวัฒนธรรม.....  โดยให้คะแนนเต็ม  10  ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด  

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10  คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7 

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8 

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8 

5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8 

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7 

7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8 

รวม 62 

 

      แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
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ส่วนยุทธศาสตร์  ที่  3 : ….................. ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม…......................... 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1.    เพศ  (1) ชาย   (2) หญิง 
2.    อายุ  (1) ต่ ากว่า 20 ปี (2)  20 – 30 ปี   (3) 31 – 40 ปี 
              (4) 41 – 50 ปี (5) 51 – 60 ปี   (6) มากกว่า 60 ปี 
3.    การศึกษา              (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
              (4) ปริญญาตรี  (5) สูงกว่าปริญญาตรี  (6) อ่ืน ๆ 
4.    อาชีพหลัก             (1) รับราชการ  (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
              (4) รับจ้าง  (5) นักเรียนนักศึกษา  (6) เกษตร 
              (7) อ่ืน ๆ (ระบ)ุ….......................................................... 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน...ด้านบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.....โดยให้คะแนนเต็ม  10  ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด  

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10  คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/ กิจกรรม 7 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7 

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8 

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8 

5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8 

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8 

7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8 

รวม 62 

แบบที่  3/3  :  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
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ส่วนยุทธศาสตร์   ที่  4  :  ………………..ด้านความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย...................................... 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1.    เพศ  (1) ชาย   (2) หญิง 
2.    อายุ  (1) ต่ ากว่า 20 ปี (2)  20 – 30 ปี   (3) 31 – 40 ปี 
              (4) 41 – 50 ปี (5) 51 – 60 ปี   (6) มากกว่า 60 ปี 
3.    การศึกษา              (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
              (4) ปริญญาตรี  (5) สูงกว่าปริญญาตรี  (6) อ่ืน ๆ 
4.    อาชีพหลัก             (1) รับราชการ  (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
              (4) รับจ้าง  (5) นักเรียนนักศึกษา  (6) เกษตร 
              (7) อ่ืน ๆ (ระบ)ุ…......................................................... 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน...ด้านความม่ันคงและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย.... โดยให้คะแนนเต็ม  10  ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด  

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10  คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.5 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8 

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8 

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7 

5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8 

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8 

7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8 

รวม 62.5 

 

แบบที่  3/3  :  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
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ส่วนยุทธศาสตร์  ที่  5  :…………… ด้านส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ………………………………. 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.    เพศ  (1) ชาย   (2) หญิง 
2.    อายุ  (1) ต่ ากว่า 20 ปี (2)  20 – 30 ปี   (3) 31 – 40 ปี 
             (4) 41 – 50 ปี  (5) 51 – 60 ปี   (6) มากกว่า 60 ปี 
3.    การศึกษา        
          (1) ประถมศึกษา  (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
             (4) ปริญญาตรี  (5) สูงกว่าปริญญาตรี  (6) อ่ืน ๆ 
4.    อาชีพหลัก            (1) รับราชการ  (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
             (4) รับจ้าง  (5) นักเรียนนักศึกษา  (6) เกษตร 
             (7) อ่ืน ๆ (ระบ)ุ.............................................................. 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน...ด้านส่งเสริมการบริหารจัดการให้
มีประสิทธิภาพ....  โดยให้คะแนนเต็ม  10  ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด  

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10  คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.5 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.5 

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8 

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8 

5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8 

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8 

7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8 

รวม 63 

แบบที่  3/3  :  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
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 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1. โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) มีมากเกินไป 
2. เนื่องจากงบประมาณมีจ านวนจ ากัด ไม่สามารถกระจายท าโครงการได้เยอะทุกยุทธศาสตร์   
3. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีเป็นจ านวนมาก 
3.   เงินอุดหนุนทั่วไปที่เทศบาลต าบลบ้านต๊ าได้รับการจัดสรรมีจ านวนน้อยลงท าให้มีงบประมาณไม่เพียงพอในการ    
      ท าโครงการ 
4.   โครงการเกินศักยภาพมีจ านวนมาก  จึงไม่สามารถด าเนินการได้ทั้งหมดทุกโครงการ  
5.   ประชาชนและผู้บริหารในต าบลขาดความเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจึงท าให้โครงการในแผนพัฒนามี   
      มาก(อธิบายแล้วแต่ก็จะเอาโครงการไว้ในแผนจนได้เผื่อไปของบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ) 
6.   การด าเนินงานจริงไม่เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นเท่าที่ควร 
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  บทที่  4 
บทสรุป 

รายงานผลการด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

จากผลการด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   เทศบาลต าบลบ้านต๊ าได้ประเมินผลการ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาปีงบประมาณ  2564 ตั้งแต่เดือนตุลาคม  2563 ถึงเดือนกันยายน  2564  ตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวนโครงการทั้งหมด    โครงการ สรุปรายละเอียดดังนี้ 

 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ   
    จ านวนโครงการ 237 โครงการ ที่ได้ด าเนินการ 37 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  
                                          15.61 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม   
    จ านวนโครงการ 45 โครงการ ที่ได้ด าเนินการ 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33      
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
    จ านวนโครงการ 11 โครงการ ที่ได้ด าเนินการ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.18 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย   
    จ านวนโครงการ 19 โครงการ ที่ได้ด าเนินการ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.52      
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ   
    จ านวนโครงการ 18 โครงการ ที่ได้ด าเนินการ 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0  
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ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านต๊ า (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

เทศบาลต าบลบ้านต๊ า  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ ล าดับ รายละเอียดโครงการ 
จ านวน 

งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 
โครงการ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

1 โครงการก่อสร้างพนังกั้นดิน  จ านวน 1 จุด หมู่ 
2 บ้านนางสุพิน กันทะไชย 

1 105,000 104,800 200  

2 โครงการก่อสร้างพนังกั้นดิน/กั้นน้ า บ้านนาย
หลาน ใจลา หมู่ที่ 5 

1 175,000 174,500 500  

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ซอย 3 พร้อมฝา
ปิด หมู1่ 

1 336,000 317,600 18,400  

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายดี รัศมี 
หมู่ 1 

1 86,260 86,260 0 ก่อหนี้ผูกพัน 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายผัด 
อ้อยหอม หมู่ 1 

1 74,200 74,200 0 ก่อหนี้ผูกพัน 

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางศิรินาท 
แก้วลายพรหม หมู่ 1 

1 98,400 98,400 0 ก่อหนี้ผูกพัน 

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.3 เชื่อม ซ.4 หมู่ 
1 

1 213,400 213,400 0 ก่อหนี้ผูกพัน 

8 โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ า ณ ส านักงาน
เทศบาลต าบลบ้านต๊ า 

1 300,000 300,000 0 ก่อหนี้ผูกพัน 

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซ.บ้านนางขนิษฐา ถึงการ หมู่ 1 

1 88,100 88,100 0 ก่อหนี้ผูกพัน 

10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า พร้อมฝาปิด ข้าง
ถนนสาย 1127 หมู่ 3 (ช่วงที่ 2) 

1 300,000 300,000 0 ก่อหนี้ผูกพัน 

รวม (1) 10 ๑,๗๗๖,๓๖๐ ๑,๗๕๗,๒๖๐ ๑๙,๑๐๐  
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ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านต๊ า (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

เทศบาลต าบลบ้านต๊ า  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 
ยุทธศาสตร์ ล าดับ รายละเอียดโครงการ จ านวน งบประมาณ เบิกจ่าย 

 
คงเหลือ หมายเหตุ 

โครงการ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

11 โครงการก่อสร้างราวกันตกปากทางเข้าส านักงาน
เทศบาลต าบลบ้านต๊ า 

1 88,000 88,000 0 ก่อหนี้ผูกพัน 

12 โครงการติดตั้งการ์ดเรล ข้างถนนสาย 1127 หมู่ 
2 

1 117,500 
 

117,500 
 

0 ก่อหนี้ผูกพัน 

13 
 

โครงการติดตั้งการ์ดเรล หมู่ 12 1 25,000 25,000 0 ก่อหนี้ผูกพัน 

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 หมู่ 8 1 80,300 80,300 0 ก่อหนี้ผูกพัน 
15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า พร้อมฝาปิด ซอย 

2 หมู่ 11 
1 358,500 358,500 0 ก่อหนี้ผูกพัน 

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหน้าพระธาตุโปุง
ขาม หมู่ 10 

1 95,100 95,100 0 ก่อหนี้ผูกพัน 

17 โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตล าเหมืองฝายไม้
ยาง หมู่ 7 

1 65,500 65,500 0 ก่อหนี้ผูกพัน 

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 12 หมู่ 9 1 96,700 96,700 0 ก่อหนี้ผูกพัน 
19 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างวัด หมู่ 7 1 152,900 152,900 0 ก่อหนี้ผูกพัน 
20 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมไหล่ทางซอย

ข้างบ้านนางทองศรี วงค์กา หมู่ 13 
1 255,000 255,000 0 ก่อหนี้ผูกพัน 

21 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า พร้อมฝาปิด หมู่ 
2 

1 316,000 316,000 0 ก่อหนี้ผูกพัน 

รวม (2) 11 ๑,๓๓๔,๕๐๐ ๑,๓๓๔,๕๐๐ ๐  
รวมโครงการด้านที่ 1 (1)+(2) 21 ๓,๑๑๐,๘๖๐ ๓,๐๙๑,๗๖๐ ๑๙,๑๐๐  
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ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านต๊ า (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

เทศบาลต าบลบ้านต๊ า  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 
ยุทธศาสตร์ ล าดับ รายละเอียดโครงการ จ านวน งบประมาณ เบิกจ่าย 

 
คงเหลือ หมายเหตุ 

โครงการ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสันปุาเหียง หมู่ 
12 

1 278,400 278,400 0 ก่อหนี้ผูกพัน 

23 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า พร้อมฝาปิด ซอย
หลังวัด หมู่ 6 

1 576,100 576,100 0 ก่อหนี้ผูกพัน 

24 โครงการผังเมืองรวมเมืองพะเยา 1 109,688 30,000 588 โอนลด 79,100 บาท
เพ่ือตั้งรายการใหม่ 

25 โครงการส่งเสริมสนับสนุน/จัดฝึกอบรม/พัฒนา
ศักยภาพกลุ่มอาชีพต่างๆ 

1 50,000 19,170 830 โอนลด 30,000 บาท
เพ่ือตั้งรายการใหม่ 

26 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบ หมู่ที่ 1 
บ้านห้วยเคียน 

1 428,900 428,000 900 ก่อหนี้ผูกพัน 

๒๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
โปุงขาม หมู่ที่  ๑๐  

๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 0 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา 

๒๘ โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร บ้านห้วยเคียนเหนือ หมู่ที่ ๑ ต าบล
บ้านต๊ า เชื่อม ต าบลแม่ปืม อ าเภอเมือง จังหวัด
พะเยา 

๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 0 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา 

รวม (๓) ๗ ๒,๔๔๓,๐๘๘ ๒,๓๓๑,๖๗๐ ๒,๓๑๘  
รวมโครงการด้านที่ 1 (1)+(2)+(๓) ๒๘ ๕,๕๕๓,๙๔๘ ๕,๔๒๓,๔๓๐ ๒๑,๔๑๘  

 
  



-๒๐- 
 

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านต๊ า (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ 2564 
เทศบาลต าบลบ้านต๊ า  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ 
 

ล าดับ รายละเอียดโครงการ จ านวน งบประมาณ เบิกจ่าย 
 

คงเหลือ หมายเหตุ 
โครงการ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๙ 
บ้านต๊ าม่อน หมู่ที่ ๖ 

๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา 

๓๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๕ 
บ้านต๊ าม่อน หมู่ที่ ๖ 

๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา 

๓๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 
๑๐ บ้านต๊ าม่อน หมู่ที่ ๖ 

๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา 

๓๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๘ 
บ้านต๊ าม่อน หมู่ที่ ๖ 

๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา 

๓๓ โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งหลวง 
บ้านต๊ าน้ าล้อม หมู่ที่ ๕ 

๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา 

๓๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ร่องขี้เหล็ก บ้านต๊ าน้ าล้อม หมู่ที่ ๕ 

๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา 

รวม (๔) ๖ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๐  
รวมโครงการด้านที่ 1 (1)+(2)+(3)+(๔) ๓๔ ๘,๕๕๓,๙๔๘ ๘,๔๒๓,๔๓๐ ๒๑,๔๑๘  



-๒๑- 
 

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านต๊ า (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ 2564 
เทศบาลต าบลบ้านต๊ า  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ 
 

ล าดับ รายละเอียดโครงการ จ านวน งบประมาณ เบิกจ่าย 
 

คงเหลือ หมายเหตุ 
โครงการ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

 
 
 
 
 
 
 

 

๓๕ โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร เชื่อมต่อ 
ซอย 1 บ้านโปุงขาม หมู่ที่ ๑๐ 

๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา 

๓๖ โครงการจัดซื้อหินคลุก บ้านท่าเรือ หมู่ที่ ๑๓ 
เชื่อมต่อ บ้านห้วยเคียนเหนือ หมู่ที่ ๑ 

๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา 

๓๗ โครงการจัดซื้อหินคลุก สายแง่ซ้าย สายทุ่งใหม่ ๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา 

รวม (๕) ๓ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๐  
รวมโครงการด้านที่ 1 (1)+(2)+(3)+(๔)+(๕) ๓๗ ๑๐,๐๕๓,๙๔๘ ๙,๙๒๓,๔๓๐ ๒๑,๔๑๘  

 
 
 
 
 
 
 
 



-2๒- 
ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านต๊ า (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

เทศบาลต าบลบ้านต๊ า  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 
ยุทธศาสตร์ ล าดับ รายละเอียดโครงการ จ านวน งบประมาณ เบิกจ่าย 

 
คงเหลือ หมายเหตุ 

โครงการ 
2.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนา
สังคม การศึกษา และ
วัฒนธรรม 

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

1 426,810 416,210 10,600  

2 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาส าหรับนักเรียน
เรียนดีในเขตพ้ืนที่ต าบลบ้านต๊ า 

1 30,000 30,000 0  

3 เงินอุดหนุนโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลบ้านต๊ า 
(ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน) 

1 600,000 498,820 180 โอนลด 101,000 บาท
เพ่ือตั้งรายการใหม่ 

4 โครงการปูองกันและระงับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (โควิด-19) และการปูองกัน
ควบคุมไข้เลือดออก 

1 70,000 69,875 125  

5 ค่าส ารวจข้อมูลและข้ึนทะเบียนสัตว์และข้ึน
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าฯ 

1 20,000 4,806 194 โอนลด 15,000 บาท
เพ่ือตั้งรายการใหม่ 

6 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษ
สุนัขบ้าฯ 

1 65,000 43,200 800 โอนลด 21,000 บาท
เพ่ือตั้งรายการใหม่ 

7 เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

1 260,000 260,000 0  

8 โครงการแห่เทียนเข้าพรรษาของเทศบาลต าบล
บ้านต๊ า 

1 5,000 5,000 0  

9 โครงการส่งเสริม/สนับสนุนการจัดงานบรรพชา
ภาคฤดูร้อน 

1 40,000 40,000 0  

รวม (1) ๙ ๑,๕๑๖,๘๑๐ ๑,๓๖๗,๙๑๑ ๑๑,๘๙๙  



-2๓- 
ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านต๊ า (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

เทศบาลต าบลบ้านต๊ า  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 
ยุทธศาสตร์ ล าดับ รายละเอียดโครงการ จ านวน งบประมาณ เบิกจ่าย 

 
คงเหลือ หมายเหตุ 

โครงการ 
2.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนา
สังคม การศึกษา และ
วัฒนธรรม 

1๐ ประเภทเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1 12,500,000 11,997,600 2,400 โอนลด 500,000 บาท
เพ่ือตั้งรายการใหม่ 

1๑ ประเภทเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ 1 3,000,000 2,757,200 12,800 โอนลด 230,000 บาท
เพ่ือตั้งรายการใหม่ 

1๒ ประเภทเงินสงเคราะห์ยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 1 670,000 570,500 0 โอนลด 99,500 บาท
เพ่ือตั้งรายการใหม่ 

1๓ เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลบ้านต๊ า 1 100,000 100,000 0  
1๔ เงินสมบทกองทุนหลักประกันสุขภาพ 1 150,000 77,382 42,618 โอนลด 30,000 บาท

เพ่ือตั้งรายการใหม่ 
1๕ ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้ าใน เทศบาล
ต าบลบ้านต๊ า อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

1 30,700 25,900 4,800 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

รวม (2) 6 ๑๖,๔๕๐,๗๐๐ ๑๕,๕๒๘,๕๘๒ ๖๒,๖๑๘  
รวมโครงการด้านที่ 2 (1)+(2) 1๕ ๑๗,๙๖๗,๕๑๐ ๑๖,๘๙๖,๔๙๓ ๗๔,๕๑๗  

 
 
 
 
 
 



-2๔- 
ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านต๊ า (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

เทศบาลต าบลบ้านต๊ า  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 
ยุทธศาสตร์ ล าดับ รายละเอียดโครงการ จ านวน งบประมาณ เบิกจ่าย 

 
คงเหลือ หมายเหตุ 

โครงการ 
3.ด้านบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1 โครงการอบรมการมีส่วนร่วมปูองกันและแก้ไข
ปัญหาไฟปุา  และหมอกควัน 

1 30,000 30,000 0  

2 โครงการบริหารจัดการขยะ 1 100,000 82,184 816 โอนลด 17,000 บาท
เพ่ือตั้งรายการใหม่ 

รวม (1) 2 ๑๓๐,๐๐๐ ๑๑๒,๑๘๔ ๘๑๖  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-2๕- 
ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านต๊ า (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

เทศบาลต าบลบ้านต๊ า  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 
ยุทธศาสตร์ ล าดับ รายละเอียดโครงการ จ านวน งบประมาณ เบิกจ่าย 

 
คงเหลือ หมายเหตุ 

โครงการ 
4.ด้านความมั่นคงและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

1 อุดหนุนเทศบาลต าบลแม่ปืม โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ 
อปท. 

1 12,000 8,697 3,303  

2 ค่าใช้จ่ายโครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

1 7,000 7,000 0  

รวม (1) 2 ๑๙,๐๐๐ ๑๕,๖๙๗ ๓,๓๐๓  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-2๖- 
ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านต๊ า (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

เทศบาลต าบลบ้านต๊ า  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 
ยุทธศาสตร์ ล าดับ รายละเอียดโครงการ จ านวน งบประมาณ เบิกจ่าย 

 
คงเหลือ หมายเหตุ 

โครงการ 
5.ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริม
การบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 

1 - - - - - - 
รวม (1) - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-2๗- 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลบ้านต๊ า 

ยุทธศาสตร์ ปี 2564 
จ านวนโครงการในแผน

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการในเทศ

บัญญัติ 
จ านวนโครงการที่ได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 

จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้ว 

1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 237 2๖ ๑๑ ๓๗ 
2. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม 45 21 - 1๕ 
3. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

11 4 - 2 

4. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

19 7 - 2 

5. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 

18 5 - 0 

รวม 330 6๓ ๑๑ ๕๖ 
 
            

โครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  330 โครงการ  
โครงการทั้งหมดในเทศบัญญัติ/หน่วยงานอื่น ปี 2564  ๗๔ โครงการ  
โครงการที่ด าเนินการแล้ว      ๕๖   โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ   ๕6 X 100  =  16.97% 

330 
   



ภาคผนวก 
  - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านต๊ า  

 

 


