
การติดตามและประเมินผลแผนพฒันา   

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าแร่ 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖3 

 
 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้ก าหนด   ให้มีการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการ
ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     
  ดังนั้น เพ่ือการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย       
การจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลต าบลท่าแร่ จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท า
งบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ
เทศบาลต าบลท่าแร่ ดังนี้  

ก. วิสัยทัศน์   
        “สร้างความสมานฉันท์ในชุมชน            พัฒนาอาชีพที่สร้างรายได้ 
         ใส่ใจพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม          เพียบพร้อมการให้บริการประชาชน 
         มุ่งผลส าเร็จการพัฒนาพ้ืนฐานที่ยั่งยืน   ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 
         ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น” 

ข. พันธกิจ  
        พันธกิจที่ 1 จัดให้มีและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานทางบก ทางน้ าและไฟฟ้า 
        พันธกิจที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาการศึกษาของประชาชน 
        พันธกิจที่ 3      ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและ 
                                                       ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
        พันธกิจที่ 4   ส่งเสริมและเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
                                                       สิ่งแวดล้อม 
        พันธกิจที่ 5  พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน 
                                                       และหน่วยงานอื่น 
 ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
       จุดมุ่งหมายที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
          1.1 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา 
          1.2 ส่งเสริมสวัสดิการและส่งเสริมคุณภาพชีวิตแบบยั่งยืน 
          1.3 ส่งเสริมด้านอาชีพและสร้างรายได้ 
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          1.4 ประชาชนได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือในเบื้องต้น 
          1.5 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากปัญหา 
                                                             ยาเสพติดและภัยคุกคามอ่ืน ๆ 
       จุดมุ่งหมายที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากร 
                                                     ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          2.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือการท่องเที่ยว 
          2.2 สืบสานประเพณีวัฒนธรรม 
          2.3 ระบบรวบรวมน้ าเสียมีประสิทธิภาพ 
          2.4 ระบบศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยครบวงจร 
          2.5 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมมลพิษด้านการด าเนินชีวิต 
                                                             อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
       จุดมุ่งหมายที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี เพื่อความอยู่ดีมีสุข 
          3.1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการให้ครอบคลุม 
                                                              และท่ัวถึง 
          3.2 การบริการประชาชนภายใต้หลักธรรมาภิบาลอย่างมี 
                                                             ประสิทธิภาพ ทันสมัย และได้มาตรฐาน 
                                                       3.3 พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัยระบบการท างานที่ได้ 
                                                             มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
                                                       3.4 ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของสถาบันหลักของชาติ  
                                                             มีความส านึกในการเป็นเจ้าของท้องถิ่น เรียนรู้และมีส่วนร่วม 
                                                             ในการพัฒนาทางการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
                                                             อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
           

ง. การวางแผนงบประมาณ 

 เทศบาลต าบลท่าแร่  ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
ตามกระบวนการในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคมในระดับหมู่บ้าน การประชุมคณะกรรมการ เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
ในพ้ืนที่ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ ก่อนที่จะบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป 

เทศบาลต าบลท่าแร่  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25๖๑ - 25๖๕) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ๒๕๖๒  โดยได้
ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25๖๑-25๖๕) ดังนี ้
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     โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
     บัญชสีรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลท่าแร่ 

 
ยุทธศาสตร ์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
จ านวน 

 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน งบประมาณ 

(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
1.1 แผนงาน 

การศึกษา 5 1,468,220 
5 

5,140,800 
7 

6,211,860 
9 

6,411,860 
6 

5,771,860 

1.2 แผนงาน 
สาธารณสุข 11 454,000 

11 
467,000 

9 
640,500 

9 
670,500 

9 
670,500 

1.3 แผนงานสังคม 
สงเคราะห์ 10 365,000 

10 
365,000 

10 
365,000 

10 
365,000 

10 
365,000 

1.4 แผนงานสร้าง 
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 5 

462,000 

6 

472,000 

6 

512,000 

5 

462,000 

6 

512,000 

1.5 แผนงานการ 
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 4 

167,000 

4 

217,000 

4 

217,000 

4 

217,000 

4 

217,000 

1.6 แผนงาน 
การเกษตร 1 20,000 

1 
20,000 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

1.7 แผนงาน 
อุตสาหกรรม
และการโยธา 0 

0 

0 

0 

1 

1,000,000 

0 

0 

0 

0 

1.8 แผนงานงบ
กลาง 
 3 

9,624,000 

3 

10,042,000 

3 

14,773,20
0 

3 

16,785,600 

3 

20,413,22
0 

รวม 

39 

16,463,88

0 
40 

16,723,800 

40 

23,719,56
0 

40 

24,911,960 

38 

27,949,58
0 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเทีย่ว การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.1 แผนงาน
สาธารณสุข 3 

85,000 
5 

125,000 
5 

67,000 
5 

67,000 
5 

67,000 

2.2 แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 6 

1,240,000 

7 

1,455,000 

7 

1,555,000 

7 

1,555,000 

7 

1,555,000 

2.3 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 3 

550,000 

3 

550,000 

8 

8,697,500 

10 

161,184,100 

4 

58,617,06
0 

2.4 แผนงาน
การเกษตร 3 

27,000 
3 

27,000 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

2.5 แผนงานเคหะ
และชุมชน 0 

0 
0 

0 
0 

0 
1 

400,000 
1 

2,400,000 

รวม 
15 

1,902,000 
18 

2,157,000 
20 

10,319,50
0 23 

163,206,10
0 17 

62,639,06
0 
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ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
 จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อความอยู่ดีมีสุข 
3.1 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 17 1,468,220 20 1,556,220 12 

1,556,220 
11 

398,720 
10 

388,720 

3.2 แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 8 1,333,000 9 1,500,000 8 

1,500,000 
7 

287,000 
7 

317,000 

3.3 แผนงาน
การศึกษา 6 630,000 9 810,000 7 

810,000 
7 

210,000 
7 

210,000 

3.4 แผนงาน
สาธารณสุข 2 788,000 3 1,184,000 6 

1,184,000 
2 

320,000 
2 

320,000 

3.5 แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 2 192,000 2 192,000 0 

192,000 
0 

0 
0 

0 

3.6 แผนงานเคหะ
ชุมชน 3 3,172,000 6 3,628,900 3 

3,628,900 
1 

100,000 
1 

100,000 

3.7 แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 4 152,500 4 156,500 3 

156,500 

3 

120,000 

4 

150,000 

3.8 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 2 300,000 5 792,000 17 

792,000 

30 

6,665,707 

9 

27,073,89
8 

3.9 แผนงานการ
พาณิชย ์ 7 2,032,000 7 2,128,000 1 

2,128,000 
9 

8,946,744 
6 

6,526,744 

รวม 51 10,067,72
0 

65 11,947,620 57 11,947,62
0 

117 17,048,171 101 35,086,36
2 

รวมทั้งสิ้น 105 28,433,60
0 

123 30,828,420 117 45,857,07
4 

133 205,166,23
1 

101 125,675,0
02 
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จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารเทศบาลต าบลท่าแร่ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 25๖๓  

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 25๖๒  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จ านวน 84 โครงการ  
ด าเนินการจริง จ านวน 54 โครงการ สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์   

การพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
          ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์  โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
และสามารถด าเนินการได้จริง ในภาพรวม 

 โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง พ.ศ.2563 

ยุทธศาสตร์ จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

ที่ตั้งไว้ในแผน 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

ที่เบิกจ่ายจริง 

คิดเป็น 

ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์

40 23,719,560.00 19 15,581,794.28 47.50 

ยุทธศาสตร์ ที่  2  ก าร พัฒนาการ
ท่องเท่ียว 

20 10,319,500.00 4 2,044,547.75 20.00 

ยุทธศาสตร์ที่  3 การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีเพ่ือความอยู่ดีมีสุข 

57 11,818,014.00 31 3,338,939.30 54.39 

รวม 117 45,857,074.00 54 20,965,281.33 46.15 

สรุปแผนภูมิภาพ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ         โครงการที่ได้ด าเนินงาน  ,          โครงการที่ไม่ได้ด าเนินงาน  

 
 

สามารถสรุปผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 ๏ โครงการทั้งหมดที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวน  117  โครงการ 
 ๏ โครงการทั้งหมดที่บรรจุไว้ในเทศบัญญัติ           ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวน    84  โครงการ 
 ๏ โครงการที่ได้ด าเนินการจริงทั้งหมด                 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวน    54  โครงการ 
 

แผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 

2561-2565) 117 
โครงการ 

โครงการใน                
เทศบญัญติั ปี 

2563 84 
โครงการ 

ย.1 

30 โครงการ 

1
9 
11 

4 

9 
ย.2                      

13 
โครงการ 

ย.3                   

41 
โครงการ 

31 

10 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันา   

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
           1.  การด าเนินงานพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าแร่  ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ทีเ่บิกจ่าย
งบประมาณจริง สามารถสรุปแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และมีรายละเอียดโครงการ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร ์ แผนงาน โครงการ/กจิกรรม ผลผลิต เบิกจ่าย 
 

ผลที่ 
ได้รับ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์

การศึกษา 1.โครงการอาหาร
เสรมิ (นม)  

 - ร.ร.ท่าแร่วิทยา
และ ร.ร.อนุบาล 

1,061,781 นักเรียน/
เด็กเล็ก
ได้รับ
อาหารที่
ถูกหลัก
อนามัย 

นักเรียน/
เด็กเล็กมี
ร่างกาย
แข็งแรง 

   - ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบล
ท่าแร่ 

71,095.78 

2.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
 

 - ค่าอาหาร
กลางวัน โรงเรียน
อนุบาลเทศบาล
ต าบลท่าแร่ 

- ค่าอาหารกลางวัน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลท่าแร่ 

468,980 
 
 

201,480 

นักเรียน/
เด็กเล็ก
ได้รับ
อาหารที่
ถูกหลัก
อนามัย 

นักเรียน/
เด็กเล็กมี
ร่างกาย
แข็งแรง 

   - ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์การป้องกัน
ยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

21,000 นักเรียน
เข้าใจผล
ของการ
เสพยา
เสพติด 

นักเรียน
ห่างไกลยา
เสพติด 

 - ค่าจัดการเรียน
การสอน (รายหัว) 
นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลต าบลท่าแร่ 

199,750 เด็กเล็กมี
พัฒนาการ
ที่ดีขึ้น 

เด็กเล็กมี
พัฒนาการ
ที่ดีขึ้น 

 - ค่าอุปกรณ์การ
เรียน 

23,500  ----“---- ----“---- 

  - ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 

35,100 ----“---- ----“---- 

   - ค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

50,955 ----“---- ----“---- 

    - ค่าจัดการเรียน
การสอน (รายหัว) 
คนละ 1,700 บาท 

79,900 

 

----“---- 

 

 

----“---- 

   - ค่าหนังสือเรียน 23,400 ----“---- ----“---- 

       
       
       
       
       



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันา   

 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน โครงการ/กจิกรรม ผลผลิต เบิกจ่าย 
 

ผลที่ 
ได้รับ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์

การศึกษา 3.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  
 

– ค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมกิจกรรมรัก
การอ่านในสถาน 
ศึกษาองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

50,000 นักเรียน/
เด็กเล็กมี
พัฒนาการ
ที่ดีขึ้น 

นักเรียน/
เด็กเล็กมี
พัฒนาการ
ที่ดีขึ้น 

4.โครงการอาหาร
กลางวัน 

 - อุดหนุน
โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรยีน
ท่าแร่วิทยา 

2,095,020 นักเรียน/
เด็กเล็ก
ได้รับ
อาหารที่
ถูกหลัก
อนามัย 

นักเรียน/
เด็กเล็กมี
ร่างกาย
แข็งแรง 

สาธารณสุข 5.โครงการตรวจ
สุขภาพประจ าป ี

 - โครงการตรวจ
สุขภาพประจ าป ี

5,220 พนักงาน 
มีสุขภาพ
ที่ด ี

พนักงาน 
มีสุขภาพที่
ดี 

6.โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้าน
สาธารณสุข(การ
อบรมผู้ประกอบการ
ในงานด้าน
สาธารณสุข) 

 - ค่าใช้จ่ายใน
โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้าน
สาธารณสุข(การ
อบรมประกอบการ
ในงานด้าน
สาธารณสุข) 

16,300 พนักงาน 
มีสุขภาพ
ที่ด ี

พนักงาน 
มีสุขภาพที่
ดี 

7.โครงการป้องกัน
รณรงค์โรคพิษสุนัข
บ้า ตามโครงการสัตว์
ป ล อ ด โ ร ค  ค น
ปลอดภัย จากโรคพิษ
สุ นั ข บ้ า  ต า ม พร ะ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร .สมเด็จพระเจ้ า
น้องนางเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี  กรม
พระศรีสวางควัฒน์
วรขัตติยราชนารี 

 - ป้องกันรณรงค์
โ ร ค พิ ษ สุ นั ข บ้ า 
ตามโครงการสัตว์
ป ล อ ด โ ร ค  ค น
ปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้ า  ตาม
พ ร ะ ป ณิ ธ า น
ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้อง
นาง เ ธอ  เ จ้ าฟ้ า
จุ ฬ า ภ ร ณ ว ลั ย
ลั ก ษณ์ อั ค ร ร า ช
กุมารี กรมพระศรี
ส ว า ง ค วั ฒ น์
วรขัตติยราชนารี 

31,385 พื้นที่
ต าบล 
ท่าแร่ 
ไม่มี 
สุนัขบ้า 

ประชาชน
ปลอดภัย
จาก 
โรคพิษ
สุนัขบ้า 

สังคม
สงเคราะห ์

8.โครงการส่งเสรมิ
สุขภาพและพัฒนา
ศักยภาพผูสู้งอาย ุ

 - ส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนา
ศักยภาพผูสู้งอาย ุ

49,250 ผู้สูงอาย ุ
มีสุขภาพ
ที่ด ี

ผู้สูงอาย ุ
มีสุขภาพที่
ดี 

9.โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 - เศรษฐกิจ
พอเพียง 

27,785 ประชาชน
มีชีวิตที่ด ี

ประชาชน
มีชีวิตที่ด ี



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันา   

 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน โครงการ/กจิกรรม ผลผลิต เบิกจ่าย 
 

ผลที่ 
ได้รับ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์

สังคม
สงเคราะห ์

10.โครงการปรับปรุง
และทบทวนแผน
ชุมชนประจ าป ี

 - ปรับปรุงและ
ทบทวนแผนชุมชน
ประจ าป ี

20,000 ทราบถึง
ความ
ต้องการของ
ประชาชน 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
ประชาคม 

สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

11.โครงการ
ฝึกอบรมและส่งเสริม
อาชีพ 

 - ฝึกอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพ 

38,800 ประชาชน
มีชีวิตที่ด ี

ประชาชน
มีชีวิตที่ด ี

การศึกษา 12.โครงการจัดหา
อุปกรณ์กีฬา 

 - จัดหาอุปกรณ์
กีฬา 

45,000 ประชาชน
มีอุปกรณ์
การกีฬาใน
การออก
ก าลังกาย 

ประชาชนมี
สุขภาพ 
ที่ดีและ
แข็งแรง 

อุตสาหกรรม
และการ
โยธา 

13.จัดซื้อเครื่องออก
ก าลังกาย 

 - จัดซื้อเครื่อง
ออกก าลังกาย 

303,000 ประชาชน
มีอุปกรณ์
การกีฬาใน
การออก
ก าลังกาย 

ประชาชนมี
สุขภาพ 
ที่ดีและ
แข็งแรง 

งบกลาง 14.โครงการเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอาย ุ

- เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

7,977,800 ผู้สูงอายุมี
สุขภาพที่
ดีขึ้น 

จ านวนผู ้
สูงอาย ุ

15.โครงการเบี้ยยัง
ชีพคนพิการ 

- เบี้ยยังชีพคน
พิการ 

1,988,800 ผูพ้ิการมี
สุขภาพที่
ดีขึ้น 

จ านวนผู ้
พิการ 

16.โครงการเบี้ยยัง
ผู้ป่วยเอดส ์

- เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

36,500 ผู้ป่วย
เอดสม์ี
สุขภาพที่
ดีขึ้น 

จ านวนผู ้
ผู้ป่วย
เอดส ์

17.โครงการจ้าง
เหมาท าอัฒจันทร ์

- จ้างเหมาท า
อัฒจันทร์ 

440,000 มีอัฒจนัทร์
รองรับการ
ท่องเที่ยว 

จ านวน
อัฒจันทร ์

สาธารณสุข 18.โครงการควบคุม
ป้องกันโรคติดต่อและ
ไม่ตดิต่อ 

- วัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย ์

101,127.50 ป้องกัน
การแพร่
ระบาด
ของโรค 

ประชาชน
ไม่ติดต่อ
โรคไวรัส
โคโรนา 

การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

19.โครงการ
ฝกึอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจ า
เทศบาลต าบลท่าแร ่

- ฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจ า
เทศบาลต าบลท่าแร่ 

118,865 ประชาชน
ในพื้นที่
ได้รับการ
ฝึกฝน
พร้อมให้
การ
ช่วยเหลือ
ภัยพิบัต ิ

จิตอาสา
พร้อม
ด าเนินงาน
ได้ทัน 
ท่วงที 

    
 
 
 
 
 

   



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันา   

 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน โครงการ/กจิกรรม ผลผลิต เบิกจ่าย 
 

ผลที่ 
ได้รับ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาการ
ท่องเท่ียว การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 

1.โครงการฝึกอบรม
มัคคุเทศก์น้อย 

 - การฝึกอบรม
มัคคุเทศก์น้อย 

10,000 ส่งเสริมให้
นักเรียน/
เยาวชน
กล้า
แสดงออก 

ต าบล 
ท่าแร่มี
มัคคุเทศก์
น้อยมาก
ขึ้น 

2.โครงการอนุรักษ์
ศิลปะ จารีตประเพณี
สืบสานวัฒนธรรม
ไทยและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

 - ประเพณีแหด่าว
คริสต์มาส 

1,966,994.75 ด ารงไว้ซ่ึง
ประเพณี
และ
วัฒนธรรม
สืบไป 

ด ารงไว้ซ่ึง
ประเพณี
และ
วัฒนธรรม
สืบไป 

3.โครงการอนุรักษ์
ศิลปะ จารีต 
ประเพณีสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่น  

 - ประเพณลีอย
กระทง 

7,553 ด ารงไว้ซ่ึง
ประเพณี
และ
วัฒนธรรม
สืบไป 

ด ารงไว้ซ่ึง
ประเพณี
และ
วัฒนธรรม
สืบไป 

อุตสาหกรรม
และการ
โยธา 

4.การจา้งออกแบบ
ระบบบ าบดัน้ าเสียสืบ
ตลาดสดเทศบาล2 
 

- จ้างออกแบบ
ระบบบ าบดัน้ าเสีย
ตลาดสดเทศบาล2 

60,000 ตลาดสด
เทศบาล2
มีระบบน้ า
เสียที่ดี 

ตลาดสด
เทศบาล2
มีระบบน้ า
เสียที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี เพ่ือ
ความอยู่ดีมีสุข 

บริหาร 
งานทั่วไป 

1.โครงการจิตอาสา  - โครงการจิต
อาสา 

78,835 พื้นที่
ต าบล 
ท่าแร่
สะอาด 

จิตอาสา
พร้อม
ด าเนินงาน
ได้ทัน 
ท่วงที 

2.โครงการป้องกัน
และบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน 
โครงการช่วยเหลือผู้
ประสบสาธารณภัย 

 - รายจ่ายในการ
ป้องกันและ
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน 

7,965 ประชาชน
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ประชาชน
ได้รับการ
ช่วยเหลือ
ที่เพียงพอ 

3.โครงการส ารวจ
ข้อมูลเกี่ยวกับงาน
ทะเบียนราษฎร 
 

 - ส ารวจข้อมูล
เกี่ยวกับงาน
ทะเบียนราษฎร 

10,000 นักเรียนมี
รายได้
ช่วยเหลือ
ผู้ปกครอง 

ได้ข้อมูลที่
ถูกต้อง 

4.โครงการเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หวัและสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดาพัชรสุธา
พิมลลักษณพระบรม
ราชินี และสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ฯ 

 - วันเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณพระวชิ ร เกล้ า
เจ้าอยู่หัว และสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดาพัชร
สุธาพิมลลักษณพระ
บรมราชินี และสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 

17,750 มีความ
พร้อมใน
การรับ-ส่ง 
เสด็จฯ 

มีความ
พร้อมใน
การรับ-ส่ง 
เสด็จฯ 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันา   

 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน โครงการ/กจิกรรม ผลผลิต เบิกจ่าย 
 

ผลที่ 
ได้รับ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี เพ่ือ
ความอยู่ดีมีสุข 
 

บริหาร 
งานทั่วไป 
 

5.ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

- ค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซม 
(งานทะเบียน) 

85,400 มีอุปกรณ์ที่
ใช้งานได้ดี 

พร้อมรับ
บริการ
ตลอดเวลา 

6.โครงการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น 

 

- การประชุม
ประชาคมท้องถิ่น 

26,640 ทราบถึง
ปัญหาของ
ประชาชน 

ต าบล 
ท่าแร่มี
ความเจริญ 
รุ่งเร่ือง
ทันสมัย 

7.โครงการเช่าพื้นที่
จัดท าเว็บไซค ์

- ค่าจดโดเมนและ
ค่าเช่าพ้ืนท่ี 

2,557.30 ประชาชน
ได้รับ
ข่าวสาร
ทาง
ราชการ 

พนักงาน
สามารถ
ท างาน
รวดเร็ว 

8.รายจ่ายตาม
โครงการรณรงค์
ต่อต้านยาเสพตดิ 

- รายจ่ายตาม
โครงการรณรงค์
ต่อต้านยาเสพตดิ 

30,000 นักเรียน/
ประชาชน
รับทราบถึง
โทษยาเสพ
ติด 

นักเรียน/
ประชาชน
ห่างไกลยา
เสพติด 

9.โครงการวันเฉลิม
พระชนม พรรษา
พระบาทสมเด็จ
พระปรมทรรามาธิบดี             
ศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

- วันเฉลิมพระชนม 
พรรษาพระบาท 
สมเด็จพระปรมทร 
รามาธิบดี ศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

10,000 มีความ
พร้อมใน
การรับ-ส่ง 
เสด็จฯ 

มีความ
พร้อมใน
การรับ-ส่ง 
เสด็จฯ 

10.โครงการวันเฉลมิ
พระชนม พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสริิ
กิต์ พระบรมราชินี
พระบรมราชชนนี พัน
ปีหลวง 

-วันเฉลิมพระชนม 
พรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกติ์ พระ
บรมราชินีพระบรม
ราชชนนี พันปี
หลวง 

10,000 มีความ
พร้อมใน

การรับ-ส่ง 
เสด็จฯ 

มีความ
พร้อมใน

การรับ-ส่ง 
เสด็จฯ 

11.โครงการวันเฉลมิ
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดาพัชรสุธาพิมล
ลักษณพระบรมราชิน ี

-วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมล
ลักษณพระบรม
ราชินี 

10,000 มีความ
พร้อมใน

การรับ-ส่ง 
เสด็จฯ 

มีความ
พร้อมใน

การรับ-ส่ง 
เสด็จฯ 

การศึกษา 12.โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

- วันเด็กแห่งชาติ 91,682 เด็กๆได้รับ
ความอบรม
อุ่นและ
กล้า
แสดงออก 
 
 

จ านวนเด็ก
เข้า
ร่วมงานวัน
เด็ก 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันา   

 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน โครงการ/กจิกรรม ผลผลิต เบิกจ่าย 
 

ผลที่ 
ได้รับ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี เพ่ือ
ความอยู่ดีมีสุข 

สาธารณสุข 13. โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

- พระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุข 

300,000 ประชาชน
ได้รับ
ความรู้
อย่างทั่วถึง 

ประชาชน
มีชีวิตที่ดีมี
สุขภาพที่
แข็งแรง 

เคหะและ
ชุมชน 

 

14.โครงการก่อสร้าง
ท่อระบายน้ า ค.ส.ล.
พร้อมขยายผิวจราจร 
ค.ส.ล.ถนนสถาพร 
(ซอย 1) ฝั่งทิศใต ้

- ก่อสร้างท่อ
ระบายน้ า ค.ส.ล.
พร้อมขยายผิว
จราจร ค.ส.ล.ถนน
สถาพร (ซอย 1) 
ฝั่งทิศใต้ 

327,700 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ร้อยละ
หรือ

จ านวน
ครัวเรือน
ที่ได้รับ

ประโยชน ์

15.โครงการก่อสร้าง
ท่อระบายน้ า ค.ส.ล.
พร้อมขยายผิวจราจร  
ค.ส.ล.ถนนหลังตลาด
สดเทศบาล 1 
 

- ก่อสร้างท่อระบาย
น้ า ค.ส.ล.พร้อม
ขยายผิวจราจร ค.
ส.ล.ถนนหลังตลาด
สดเทศบาล 1 

192,800 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ร้อยละ
หรือ

จ านวน
ครัวเรือน
ที่ได้รับ

ประโยชน ์

16.โครงการก่อสร้าง
หลังคาคลมุทางเดิน 
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลท่าแร ่

- ก่อสร้างหลังคา
คลุมทางเดิน 
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลท่าแร่ 

318,000 ประชาชน
นักเรียน
ได้รับความ
สะดวก 

ร้อยละ
หรือ
จ านวน
นักเรียน 

ที่ได้รับ
ประโยชน ์

17.โครงการปรับปรุง
หลังคาตลาดสด
เทศบาล 1 

- ปรับปรุงหลังคา
ตลาดสดเทศบาล 1 

368,800 ประชาชน
ได้รับ
สะดวก 

จ านวน
ประชาชน
ที่ได้รับ

ประโยชน ์
18.โครงการเสริมผิว
จราจรแอสฟัสติกคอ
นกรีต ถนนเรืองเวช 

- เสริมผิวจราจร
แอสฟัสติกคอนกรีต 
ถนนเรืองเวช 
 

436,000 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ร้อยละ
หรือ

จ านวน
ครัวเรือน
ที่ได้รับ

ประโยชน ์
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

19.โครงการจัดซื้อ
ครุภณัฑ์ส ารวจ  
 

- จัดซื้อกล้องระดับ 
- จัดซื้อไมส้ต๊าฟ
แบบชัก 

34,000 
3,000 

มีวัสดุ
อุปกรณ์ที่
ทันสมัย 

มีวัสดุอุ
กรณ์ที่
ทันสมัย 

20.จัดซื้อครุภณัฑ์
ก่อสร้าง 

- จัดซื้อเครื่องเจาะ
คอนกรีต 
- จัดซื้อตู้เชื่อมแบบ
เคลื่อนที ่

15,600 
 

8,450 

มีวัสดุ
อุปกรณ์ที่
ทันสมัย 

มีวัสดุ
อุปกรณ์ที่
ทันสมัย 

สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

21.รายจ่ายตาม
โครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลต่างๆ 
 

- รายจ่ายตาม
โครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลต่างๆ 

30,000 อุบัติเหตุ
ทางถนน
ลดลง 

จ านวน
ครั้งของ
การเกิด
อุบัติเหตุ 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันา   

 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน โครงการ/กจิกรรม ผลผลิต เบิกจ่าย 
 

ผลที่ 
ได้รับ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี เพ่ือ
ความอยู่ดีมีสุข 

สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

22.บริหารงานกิจการ
ของศูนย์ อปพร. 

- บริหารงานกิจการ
ของศูนย์ อปพร. 

29,550 มี
งบประมาณ
เพียงพอ 

ศูนย์ อป
พร.เป็น
ศูนย์พร้อม
ปฏิบัติงาน 

บริหารทั่วไป 23.โครงการวัน
เทศบาล 

- วันเทศบาล 2,000 พนักงาน
ร่วมงานวัน
เทศบาล 

พนักงาน
พร้อมใจ
ร่วมงาน 
วันเทศบาล 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

24.โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล.ภายใน
ศูนย์ป้องกันบรรเทา 
สาธารณภัย 

- ก่อสร้างถนน  
ค.ส.ล.ภายในศูนย์
ป้องกันบรรเทา 
สาธารณภัย 

226,000 พนักงาน/
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ร้อยละ
หรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ที่ได้รับ
ประโยชน ์

25.โครงการปรับปรุง
ขอบระเบียงอาคารโรง
ฆ่าสัตว ์

- ปรับปรุงขอบ
ระเบียงอาคารโรง
ฆ่าสัตว ์

53,000 พนักงาน/
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน ์

ร้อยละ
หรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ที่ได้รับ
ประโยชน ์

26.โครงการก่อสร้าง
หลังคาคลมุถังน้ า 

- ก่อสร้างหลังคา
คลุมถังน้ า 

73,700 พนักงาน/
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน ์

ร้อยละ
หรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ที่ได้รับ
ประโยชน ์

27.โครงการก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค 

- ก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล.
ศูนย์ป้องกัน
บรรเทาสาธารณภยั
เทศบาลต าบลท่า
แร่ 

416,500 พนักงาน/
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน ์

ร้อยละ
หรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ที่ได้รับ
ประโยชน ์

การพาณิชย ์ 28.โครงการจัดหา
รถเข็นเตียงนอน
พยาบาลฉุกเฉิน 

- จัดหารถเข็นเตียง
นอนพยาบาล
ฉุกเฉิน 

28,000 ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน ์

ร้อยละ
หรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ที่ได้รับ
ประโยชน ์

29.โครงการจัดซื้อ
ครุภณัฑ์การเกษตร 

- จัดซื้อเครื่องพ่น
หมอกควัน 

59,000 มีวัสดุใช้
งาน
เพียงพอ 

การ
ปฏิบัติงาน
ดีขึ้น 

30.โครงการจัดซื้อ
ครุภณัฑ์การเกษตร 

- จัดซื้อเครื่องปั้ม
น้ าไดโว ่

8,320 มีวัสดุใช้
งาน
เพียงพอ 

การ
ปฏิบัติงาน
ดีขึ้น 

31.โครงการจัดซื้อ
ครุภณัฑ์โรงงาน 

- จัดซื้อป้ัมลม 27,690 มีวัสดุใช้
งาน
เพียงพอ 

การ
ปฏิบัติงาน
ดีขึ้น 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันา   

 

           2.  การด าเนินงานพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าแร่  ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ทีไ่ม่ได้
ด าเนินการ สามารถสรุปแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และมีรายละเอียดโครงการ ดังนี้ 
 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

1 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 

- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรยีน 
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ข้าราชการครโูรงเรียนในสังกัด 
อปท. 
- ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
หลักสตูรสถานศึกษา 

50,000 
 

15,000 
 
 

16,800 
20,000 

กองการศึกษา 
 

กองการศึกษา 
 
 

กองการศึกษา 
กองการศึกษา 

 
2 อุดหนุนโครงการของศูนย์ส่งเสริมชีวิต

ครอบครัวอัครสังฆมณฑล 
ท่าแร่-หนองแสง 

อุดหนุนโครงการของศูนย์
ส่งเสริมชีวิตครอบครัวอัครสังฆ
มณฑลท่าแร่-หนองแสง 

15,000 กองการศึกษา 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข 
(การอบรมกลุ่มเสี่ยงในงานด้าน
สาธารณสุข) 

- การอบรมกลุม่เสี่ยงในงานด้าน
สาธารณสุข 

22,500 กองสาธารณสุข 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข 
(การอบรมกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ) 

- การอบรมกลุม่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 

22,500 กองสาธารณสุข 

5 โครงการวันผู้พิการ โครงการวันผู้พิการ 20,0000 กองสวัสดิการฯ 
6 โครงการเสรมิพลังคนพิการและผูดู้แลเพื่อ

ความมั่นคงในชีวิต 
- การเสรมิพลังคนพิการและ
ผู้ดูแลเพื่อความมั่นคงในชีวิต 

40,000 กองสวัสดิการฯ 

7 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหาการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

- การป้องกันและแก้ไขปญัหา
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

10,000 กองสวัสดิการฯ 

8 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหาความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี และบคุคลใน
ครอบครัว 

- การป้องกันและแก้ไขปญัหา
ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และ
บุคคลในครอบครัว 

10,000 กองสวัสดิการฯ 

9 โครงการอบรมบทบาทหน้าท่ีของ
คณะกรรมการชุมชน 

- การอบรมบทบาทหน้าท่ีของ
คณะกรรมการชุมชน 

30,000 กองสวัสดิการฯ 

10 โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต าบล 
ท่าแร่ 

- การแข่งขันกีฬาประชาชน
ต าบลท่าแร ่

100,000 กองการศึกษา 
 

11 โครงการกีฬาเพื่อมวลชนแซลเลนจ์เดย ์ - การกีฬาเพื่อมวลชนแซลเลนจ์
เดย ์

2,000 กองการศึกษา 

12 โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม
เด็กและเยาวชนต าบลท่าแร ่

- การเข้าค่ายอบรมคุณธรรม
จริยธรรมเด็กและเยาวชนต าบล
ท่าแร่ 
 

8,000 กองการศึกษา 

     



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันา   

 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1 โครงการปุ๋ยหมักครัวเรือนรวมใจไทท่าแร่ - ปุ๋ยหมักครัวเรือนรวมใจไท 

ท่าแร่ 
20,000 กองสาธารณสุขฯ 

2 โครงการถังดักไขมันในครัวเรือน - ถังดักไขมันในครัวเรือน 20,000 กองสาธารณสุขฯ 
3 โครงการปลูกหญ้าแฝก - การปลูกหญ้าแฝก 2,000 กองสาธารณสุขฯ 
4 โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย ์ - การส่งเสริมเกษตรอินทรีย ์ 20,000 กองสาธารณสุขฯ 
5 โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิร์กัษ์

พื้นที่สีเขียว 
- ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์รักษ์
พื้นที่สีเขียว 

5,000 กองสาธารณสุขฯ 

6 โครงการอนุรักษ์ศลิปะ จารีตประเพณี 
สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น 

- การอนุรักษ์ศิลปะ จารีต
ประเพณีสืบสานวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

100,000 กองการศึกษา 

7 โครงการอนุรักษ์ศลิปะ จารีตประเพณี 
สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น 

- วันวิสาขบูชา 5,000 กองการศึกษา 

8 โครงการอนุรักษ์ศลิปะ จารีตประเพณี 
สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น 

- จัดแสดงศิลปะวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

40,000 กองการศึกษา 

9 โครงการอนุรักษ์ศลิปะ จารีตประเพณี 
สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น 

- แห่เทียนปัสกาของวัดท่าแร ่ 120,000 กองการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี เพื่อความอยู่ดีมีสุข 
1 โครงการวันเทศบาล - วันเทศบาล 15,000 ส านักปลดั 
2 โครงการปลูกจิตส านึกส่งเสรมิคณุธรรม

จริยธรรมนักการเมืองท้องถิ่น 
- ปลูกจิตส านึกส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรมนักการเมืองท้องถิ่น 

10,000 ส านักปลดั 

3 โครงการให้ความรู้เกีย่วกับข้อมูลขา่วสาร - ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมลู
ข่าวสาร 

5,000 กองวิชาการฯ 

4 ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์สร้าง
ความเข้าใจให้กับผูเ้สียภาษ ี

- ค่าใช้จ่ายโครงการ
ประชาสมัพันธ์สร้างความเข้าใจ
ให้กับผู้เสยีภาษ ี

5,000 กองคลัง 

5 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
เสรมิสร้างความปรองดองสมานฉนัท์
ระดับท้องถิ่นในชุมชน 

- ส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการ
เสรมิสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ระดับท้องถิ่นใน
ชุมชน 

15,000 ส านักปลดั 

6 อุดหนุนโครงการอุดหนุนสถานศึกษา 
จัดกิจกรรมป้องกันและแกไ้ขปัญหายา
เสพติด 

- อุดหนุนสถานศึกษาจัด
กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปญัหา
ยาเสพตดิ 

30,000 ส านักปลดั 

7 แข่งขันทักษะทางวิชาการงานมหกรรมกร
จัดการศึกษาท้องถิ่น 

- แข่งขันทักษะทางวิชาการงาน
มหกรรมกรจดัการศึกษาท้องถิ่น 

40,000 กองการศึกษา 

8 ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมฟืน้ฟูและ
เพิ่มทักษะตามโครงการทางการแพทย์
ฉุกเฉิน 

- ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรมฟื้นฟูและเพิ่มทักษะ
ตามโครงการทางการแพทย์
ฉุกเฉิน 
 

20,000 กองสาธารณสุขฯ 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันา   

 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี เพื่อความอยู่ดีมีสุข 
9 เงินสมทบขยายเขตไฟฟ้า - เงินสมทบขยายเขตไฟฟ้า 

 
50,000 กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.10 

- ก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก ร.10 
 

221,000 กองช่าง 

 
ข้อเสนอแนะ 

 ๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ด าเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพ่ิมในภายหลัง  เพราะ
สะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการวิเคราะห์การใช้จ่าย
งบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง 
 ๒. โครงการ/กิจกรรม ที่ได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดด าเนินโครงการ/กิจกรรมให้
เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ 
 ๓. โครงการ/กิจกรรม ที่มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ ควรมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นส าคัญ  
 ๔. ทุกแผนงาน/โครงการ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรค านึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อม
ด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงินการคลังของท้องถิ่น
เป็นส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 
 ๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมของเทศบาลต าบลท่าแร่ ให้มากขึ้น  ทั้งก่อน
การด าเนินโครงการ  ระหว่างด าเนินโครงการ  และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการ ให้เกิดกระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการด าเนินโครงการของเทศบาลต าบลท่าแร่ รวมถึงการเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการด าเนินโครงการให้มากข้ึน  
 ๖. ควรมีการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานของเทศบาลต าบลท่าแร่ และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพ่ือสามารถ
ใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพ่ือน าไปสู่แนวทางการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่
สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว  
                 ๗. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงด้วย
วิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด 
                 ๘. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนด าเนินการโครงการพัฒนาให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างทั่วทั่วถึง  


