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บทนำ 
------- 

 
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู ้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้างสมาชิกสภาท้องถิ่น  สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึง
เป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นหรือกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการ
ดำเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือ
การพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื ่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่            
ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุด แข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิด
ความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในท้องถิ่น 
  บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้     
และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ
พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและ      
เร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์      
ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 
 



3 
 

 

 
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า
สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ
เพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนง าน 
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก ำหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลทุ่งน้อย ซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
  2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผล
การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ 
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของ เทศบาลตำบลทุ่งน้อย 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ เทศบาลตำบลทุ่งน้อย 
  5. เพื ่อสร้างความรับผิดชอบของผู ้บร ิหารท้องถิ ่น  ปลัด/รองปลัด ผู ้บร ิหารระดับสำนัก/              
กองทุกระดับของเทศบาลตำบลทุ่งน้อย ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน
ตำบลทุ่งน้อยหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) 
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่ นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั ้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั ้งคณะอนุกรรมการหรือ
คณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 2 คน 
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 2 คน 
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวน 2 คนและผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือกจำนวน 2 คน 
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อง
ดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้อง              
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือดำเนินการต่อไป 
  2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 
  2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วั ด : KPI) 
ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผลการนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร       
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่
ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผลจะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก     
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ำตามท่ีกำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละ
โครงการตามตัวชี ้ว ัดที ่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื ้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย            
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์(Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของ
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็
ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 
 



5 
 

 

นายกเทศมนตร ี

นายกเทศมนตรี 

 

  2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจ
ในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป           
ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการ

พัฒนาเทศบาล 

เดอืน พฤศจิกายน 

คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผนฯ 

สภาเทศบาล รายงาน

ผล 
เสนอ 

สอบถาม อภิปราย เสนอความเหน็ ตั้งข้อสังเกตความเห็น 

       เสนอ 

นำผลการติดตามฯไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไขวิเคราะห์พัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
ความเห็น 

เสนอ 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนทราบ และ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน 

ดำเนินการตามเค้าโครงการตดิตามและประเมินผลแผนฯ 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธ ีการที ่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา
เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้      
เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และ
หร ือโดยการสร้ า ง เคร ื ่ อ งการต ิ ดต ามและประ เม ินผลแผนพัฒนาท ้ องถ ิ ่ น ได ้ แก ่ แบบสอบถาม 
(Questionnaires) แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัย
สภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้ ง
เกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงนำเครื่องมือการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บ
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตาม และสรุปผลภาพรวมทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่
จรงิในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัด       
จากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency)เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถวัดได้
ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
 

     กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบลและอาจรวมถึ งอำเภอและ
จังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
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  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธ ีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู ้รับผิดชอบ
โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความ
ต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล 
เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview) ซึ ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธี รีตอง        
ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบ       
มีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิต
ร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ( Non-
participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทาง
กายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

   



8 
 

 

  3.4 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ค่า
เป้าหมายกลยุทธ์แผนงานผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนิน
โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการ
ตามโครงการซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่น และการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ ้มค่าไม่เส ียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รบัความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่าย
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 2 
การติดตามและประเมินผล 

---------------- 
   

1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 
   1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 
5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนด
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจและจุดมุ่งหมาย
เพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการบริหารราชการ
แผ่นดินยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิจิตร  อำเภอโพทะเล และแผนชุมชนตำบลทุ่งน้อย 
   1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายละเอียด ดังนี้ 
   1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  :  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  :  การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเทีย่วจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  :  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔  :  การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหาร การบริการสู่สากล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  :  พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้ 

    2) จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
    1. เทศบาลตำบลทุ่งน้อย มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล 
       เอ้ือต่อการพัฒนาเกษตร และมีระบบบริหารจัดการขยะในชุมชนที่ดี 

 2. เทศบาลตำบลทุ่งน้อย มีผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ สามารถสร้างรายได้ให้กับ 
    ชุมชน/หมู่บ้าน สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับประชาชน และสนับสนุนการพัฒนาด้าน 
     โครงสร้างพ้ืนฐานและการท่องเที่ยวในชุมชน 

 3. ปัญหาสังคมของเทศบาลตำบลทุ่งน้อย ในทุกด้านลดลงอย่างต่อเนื่องจนผ่านเกณฑ์ 
              มาตรฐานและเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัด 

4. คุณภาพการบริการของเทศบาลตำบลทุ่งน้อยมปีระสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาที ่
               เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 5. มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Big Data) แบบบูรณาการ 

6. เทศบาลตำบลทุ่งน้อยพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 

     3) แผนงานการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
   แผนงานที่ 1 แผนงานสาธารณสุข      แผนงานที่ 2 แผนงานเคหะและชุมชน 
   แผนงานที่ 3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  แผนงานที่ 4 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   แผนงานที่ 5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  แผนงานที่ 6 แผนงานการเกษตร 
   แผนงานที่ 7 แผนงานการศึกษา                แผนงานที่ 8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
   แผนงานที่ 9 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  แผนงานที่ 10 แผนงานงบกลาง 

   4) วิสัยทัศน์  
     “ทุ่งน้อยตำบลน่าอยู่ เฟื่องฟูวัฒนธรรมประเพณี คุณภาพชีวิตดีทั่วหน้า มุ่งเน้น               
                                           การศึกษา น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
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   1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 –2565 (เฉพาะปี พ.ศ. 2564) 

1) ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์ 
จำนวนโครงการ 

จำนวนโครงการ                      
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จำนวนโครงการ                 
ที่ได้ปฏิบัต ิ

1. ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรดินและน้ำ อนุรักษ์ฟ้ืนฟูธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุ 

5 2 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนท่ี
เข้มแข็ง 

90 - 

3.ยุทธศาสตร์การเสริมสรา้งสังคมและคณุภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างยั่งยืน 

27 10 

4. การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล 10 2 
5.พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้ให้
หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

3 3 

รวม 135 17 
 

 

          2) ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

    ยุทธศาสตร์ 

จำนวน 
โครงการ 
ท่ีเสร็จ 

จำนวนโครงการ 
ท่ีอยู่ในระหว่าง 

ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ 
ท่ียังไม่ได้ดำเนินการ 

จำนวนโครงการท่ีมี
การยกเลิก 

จำนวนโครงการท่ีมี
การเพ่ิมเติม 

จำนวนโครงการ 
ท้ังหมด 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
1 .  ย ุ ท ธ ศ าสตร ์ ก า ร
บริหารทรัพยากรดินและ
น ้ ำ  อ น ุ ร ั ก ษ ์ ฟ ื ้ น ฟู
ธ ร ร ม ช า ต ิ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 

 
 

2 

 
 

40.00 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

3 

 
 

60.00 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

5 

 
 

100 

2 .  ย ุ ท ธ ศ าสตร ์ ก า ร
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ก า ร เ ก ษต ร แ ละฐ าน
ชุมชนที่เข้มแข็ง 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
90 

 
100 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

 
90 

 
100 

3 . ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ ก า ร
เสร ิมสร ้างส ังคมและ
ค ุ ณ ภ า พ ช ี ว ิ ต ต า ม
แ น ว ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียงอย่างยั่งยืน 

 
 

10 

 
 

37.03 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

17 

 
 

62.96 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

27 

 
 

100 

4 .  ก า ร พ ั ฒ น า ขี ด
ความสามารถทางการ
บร ิหารและบร ิก ารสู่
สากล 

 
2 

 
20.00 

 
- 

 
- 

 
8 

 
80.00 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

 
10 

 
100 

5 . พ ั ฒ น า ค ุ ณ ภ า พ
มาตรฐานการศึกษาและ
ระบบการจัดการเรียนรู้
ให้หลากหลายเพื ่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ 

 
 

3 

 
 

100 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

3 

 
 

100 

รวม 17 12.59 - - 118 87.40 - -   135 100 
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3) การเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

4) โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 
โครงการ 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 
ดำเนินการ      
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้  
ดำเนินการ 

งบประมาณ           
ท่ีได้รับ 

งบประมาณที่เบิกจ่าย 

1. โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดย
วิธีปูผิวพาราแอสฟัลต์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวง
ท้องถิ ่น พจ.ถ.16-011 สายบ้านท่าโบสถ์ หมู ่ที ่ 5 
บ้านท่าโบสถ์ ตำบลทุ่งน้อย กว้าง 4 เมตร ยาว 502 
เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลทุ่งน้อย อำเภอ
โพทะเล จังหวัดพิจิตร 
2. โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดย
วิธีปูผิวพาราแอสฟัลต์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวง
ท้องถิ ่น พจ.ถ.16-002 สายบ้านท่ายา 1 หมู่ที ่ 6 
บ้านท่ายาตำบลทุ ่งน้อย กว้าง 4 เมตร ยาว 794 
เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลทุ่งน้อย อำเภอ
โพทะเล จังหวัดพิจิตร 
3. โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปู
ผิวพาราแอสฟัลต์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
พจ.ถ.16-005 สายบ้านท่าโพธิ์-บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 1 
บ้านท่าโพธิ์ ตำบลทุ่งน้อย กว้าง 4 เมตร ยาว 1,300 
เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลทุ่งน้อย อำเภอ
โพทะเล จังหวัดพิจิตร 

√ 
 
 
 
 
 
 

   √ 
 
 
 
 
 
 

  √ 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 943,000.00 
 
 
 
 
 
 

1,491,000.00 
 
 
 
 
 

 
2,442,000.00 

712,152.90 
 
 
 
 
 
 

875,000.00 
 
 
 
 
 
 

1,351,350.00 
 
 

     

 
 

ยุทธศาสตร์ 
จำนวนโครงการที่    
ดำเนินการแล้ว 

จำนวนโครงการที่อยู่
ระหว่างดำเนินการ 

รวม 

จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 
1. ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรดิน
และน้ำ อนุรักษ์ฟ้ืนฟูธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 

- - - - - - 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานการเกษตรและฐานชุมชนท่ีเข้มแข็ง 

- -  - - - 

3.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมและ
คุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างยั่งยืน 

9,027,940 100 - - 9,027,940 100 

4. การพัฒนาขีดความสามารถทางการ
บริหารและบริการสู่สากล 

116,106.50 100 - - 116,106.50 100 

5.พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
และระบบการจัดการเรียนรู้ให้
หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

976,843 100 - - 976,843 100 

รวม 10,120,889.50 100 - - 10,120,889.50 100 
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โครงการ 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 
ดำเนินการ      
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้  
ดำเนินการ 

งบประมาณ           
ท่ีได้รับ 

งบประมาณที่เบิกจ่าย 

4. รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปร ิมาตร
กระบอกส ูบไม ่ต ่ ำกว ่ า  6,000 ซ ีซ ี  หร ือกำลั ง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย 
เทศบาลตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
 
5. โครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยาง โดยวิธ ีปูผิว
แอสฟัลต์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.
16-004 สายบ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 1 บ้านท่าโพธิ์ ตำบล
ทุ่งน้อย กว้าง 4 เมตร ยาว 865 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3,460 ตรม.
เทศบาลตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
 
6. โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดย
วิธีปูผิวแอสฟัลต์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
พจ.ถ.16-036 สายร่วมพัฒนาอุทิศ 6 หมู่ที่ 4 บ้าน       
ทุ่งน้อย ตำบลทุ่งน้อย กว้าง 4 เมตร ยาว 358 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื ้นที ่ก ่อสร้างไม่น้อยกว่า 
1,432 ตรม.เทศบาลตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล 
จังหวัดพิจิตร 

 

 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 

    √ 
 
 
 
 
 

 

         √ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2,400,000.00 
 
 
 
 

1,060,000.00 
 
 
 
 
 
 

440,000 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 

780,000 
 
 
 
 
 
 

440,000 
 
 
 
 
 

 

 

 
2.  แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า  “ทุ่งน้อยตำบลน่าอยู่ เฟื่องฟูวัฒนธรรม
ประเพณี คุณภาพชีวิตดีทั่วหน้า มุ่งเน้นการศึกษา น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวแสดง
ให้เห็นถึงการมุ่งม่ันในการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมและกำหนดการติดตาม
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลทุ่งน้อย 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารทรัพยากรดินและน้ำ อนุรักษ์ฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ 
                           ความเป็นเลิศ 
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 2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  1) จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
          เทศบาลตำบลทุ่งน้อย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เมื่อวันที่ 14 
มิถุนายน 2562 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2565 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตรก์ารบริหาร
ทรัพยากรดินและน้ำ อนรุักษ์
ฟื้นฟูธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอ้มอย่างสมดุล 

2 120,000.00 5 2,740,000.00 5 2,740,000.00 5 2,740,000.00 5 2,740,000.00 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
เศรษฐกิจจากฐานการเกษตร
และฐานชุมชนที่เขม้แขง็ 

35 6,617,660.00 42 7,796,000.00 54 102,904,000 90 100,676,116.00 42 97,743,000.00 

ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสร้าง
สังคมและคุณภาพชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง
อย่างยั่งยืน 

27 12,534,000.00 25 12,452,000.00 27 12,687,000.00 27 12,652,000.00 29 12,762,000.00 

การพัฒนาขีดความสามารถ
ทางการบริหารและบรกิารสู่
สากล 

9 2,220,000.00 11 3,220,000.00 13 3,248,000 10 2,428,740.00 10 2,428,740.00 

พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศกึษาและระบบการ
จัดการเรียนรู้ให้หลากหลาย
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

3 4,600,000.00 3 4,600,000.00 3 4,600,000.00 3 4,600,000.00 3 4,600,000.00 

รวม 76 26,091,660.00 86 30,808,000.00 102 126,179,000 135 123,126,856.00 87 120,273,740.00 

 
2) จำนวนโครงการและงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
    ผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งน้อย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 36 โครงการ งบประมาณ 12,452,600 บาท สามารถจำแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญตั ิ

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 2 25,000.00 

การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง 1 144,400 

การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 24 10,888,200 

การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารบริการสู่สากล 6 72,000 

การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อมุ่ง
สู่ความเป็นเลิศ 

3 1,323,000 

รวม 36 12,452,600 
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3) ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

4) การเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 

    ยุทธศาสตร์ 

จำนวน 
โครงการ 
ท่ีเสร็จ 

จำนวนโครงการ 
ท่ีอยู่ในระหว่าง 

ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ 
ท่ียังไม่ได้ดำเนินการ 

จำนวนโครงการท่ีมี
การยกเลิก 

จำนวนโครงการท่ีมี
การเพ่ิมเติม 

จำนวนโครงการ 
ท้ังหมด 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
1 .  ย ุ ท ธ ศ าสตร ์ ก า ร
บริหารทรัพยากรดินและ
น ้ ำ  อ น ุ ร ั ก ษ ์ ฟ ื ้ น ฟู
ธ ร ร ม ช า ต ิ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 

 
 

2 

 
 

40.00 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

3 

 
 

60.00 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

5 

 
 

100 

2 .  ย ุ ท ธ ศ าสตร ์ ก า ร
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ก า ร เ ก ษต ร แ ละฐ าน
ชุมชนที่เข้มแข็ง 

 
1 

 
2.38 

 
- 

 
- 

 
41 

 
97.61 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

 
42 

 
100 

3 . ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ ก า ร
เสร ิมสร ้างส ังคมและ
ค ุ ณ ภ า พ ช ี ว ิ ต ต า ม
แ น ว ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียงอย่างยั่งยืน 

 
 

15 

 
 

51.72 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

14 

 
 

48.27 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

29 

 
 

100 

4 .  ก า ร พ ั ฒ น า ขี ด
ความสามารถทางการ
บร ิหารและบร ิก ารสู่
สากล 

 
2 

 
20.00 

 
- 

 
- 

 
8 

 
80.00 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

 
10 

 
100 

5 . พ ั ฒ น า ค ุ ณ ภ า พ
มาตรฐานการศึกษาและ
ระบบการจัดการเรียนรู้
ให้หลากหลายเพื ่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ 

 
 

3 

 
 

100 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

3 

 
 

100 

รวม 23 25.84 - - 66 74.15 - -   89 100 

ยุทธศาสตร์ 
จำนวนโครงการที่    
ดำเนินการแล้ว 

จำนวนโครงการที่อยู่
ระหว่างดำเนินการ 

รวม 

จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 
1. ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรดิน
และน้ำ อนุรักษ์ฟ้ืนฟูธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 

8,420 100 - - 8,420 100 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานการเกษตรและฐานชุมชนท่ีเข้มแข็ง 

144,400 100  - 144,400 100 

3.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมและ
คุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างยั่งยืน 

9,746,743 100 - - 9,746,743 100 

4. การพัฒนาขีดความสามารถทางการ
บริหารและบริการสู่สากล 

- - - - - - 

5.พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
และระบบการจัดการเรียนรู้ให้
หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

1,269,833.60 100 - - 1,269,833.60 100 

รวม 11,169,396.60 100 - - 11,169,396.60 100 
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5) โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 
โครงการ 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 
ดำเนินการ      
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้  
ดำเนินการ 

งบประมาณ           
ท่ีได้รับ 

งบประมาณที่เบิกจ่าย 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น พจ.ถ.16-008 สายคลองชลประทาน
ซี 96 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัด
พิจิตร 

√          6,693,000 
 

 

6,685,000 
 

 

 6)  ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏบิัติ 
 

ยุทธศาสตร์ 
จำนวนโครงการ 

จำนวนโครงการ                      
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จำนวนโครงการ                 
ที่ได้ปฏิบัต ิ

1. ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรดินและน้ำ อนุรักษ์ฟ้ืนฟูธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุ 

5 2 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนท่ี
เข้มแข็ง 

42 1 

3.ยุทธศาสตร์การเสริมสรา้งสังคมและคณุภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างยั่งยืน 

29 15 

4. การพฒันาขดีความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล 10 2 
5.พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้ให้
หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

3 3 

รวม 89 23 

7) รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติตำบลทุ่งน้อย ที่มีการเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

สถานะ งบประมาณ
ตามเทศ
บัญญตั ิ

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมายเหต ุ

1. โครงการบริหารจัดการขยะ
ในชุมชน/หมู่บ้าน 

เพื ่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน 
อาหารว ่างและเคร ื ่องดื ่ม ค่า
เอกสาร  ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ฯลฯ  และอื่น ๆ ตามโครงการฯ  

 
ดำเนินการแล้ว 
 
กำลังดำเนินการ 
 
ยังไม่ดำเนิน 
การ 

15,000 8,420 กอง
สาธารณสุข 

 

2. โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม ด ้ า น
สิ่งแวดล้อมและรณรงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อม 

เพ ื ่ อ จ ั ดก ิ จ ก ร รมกา รกำจั ด
ผักตบชวา คลองสวยน้ำใส และ
กิจกรรมอื ่น ๆ ฯลฯ จ ่ายเป็น
ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง
และเครื ่องดื ่ม ค่าเอกสาร  ค่า
วัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย ฯลฯ  
และอื่นๆ ตามโครงการฯ  
 

 
ดำเนินการแล้ว 
 
กำลังดำเนินการ 
 
ยังไม่ดำเนิน 
การ  

10,000 - กอง
สาธารณสุข 

ไ ม ่ ใ ช้
งบประมาณ 
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3. โ ค ร ง ก า ร จ ั ด ต ั ้ ง ศ ู น ย์
ช ่วยเหล ือประชาชนของ
เทศบาลตำบลทุ่งน้อย 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ
ศูนย ์ช ่วยเหลือประชาชนของ
เทศบาลตำบลทุ่งน้อย เช่น ค่า
ล่วงเวลาเจ้าหน้าที ่ประจำศูนย์
ช่วยเหลือประชาชน ค่าน้ำมัน
เชื้อเพลิง ค่าวัสดุ ฯลฯ (หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 
29 พฤศจิกายน 2560 
 

 
ดำเนินการแล้ว 
 
กำลังดำเนินการ 
        
ยังไม่ดำเนิน 
การ 

10,000 - สำนักปลัด  

4. อุดหนุนการดำเนินงานของ
สถานที่กลาง ศูนย์ปฏิบัติการ
ร ่ ว ม ใ น ก า ร ช ่ ว ย เ ห ลื อ
ป ร ะ ช า ช น ข อ ง อ ง ค ์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
อำเภอโพทะเล 

เพื่ออุดหนุนให้กับองค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าบัว ตามโครงการ
อ ุดหน ุนการดำเน ินงานของ
สถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นใน
เขตอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 

 
ดำเนินการแล้ว 
 
กำลังดำเนินการ 
    
ยังไม่ดำเนิน 
การ 

12,000 12,000 สำนักปลัด  

5. โครงการป้องกันอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 

เพ ื ่ อ จ ่ า ย เป ็ นค ่ า เบ ี ้ ย เล ี ้ ย ง  
ค่าตอบแทน ค่าจัดเตรียมเอกสาร  
ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหารว่าง
และเคร ื ่องด ื ่ม  ค ่าจ ้างเหมา
บร ิการ  และค ่าใช ้จ ่ายอ ื ่นที่
เกี ่ยวข้องในการจัดทำโครงการ 
ฯลฯ   

 
ดำเนินการแล้ว 
 
กำลังดำเนินการ 
      
ยังไม่ดำเนิน 
การ 

12,000  8,865 สำนักปลัด  

6. โครงการป้องกันอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

เพ ื ่ อ จ ่ า ย เป ็ นค ่ า เบ ี ้ ย เล ี ้ ย ง  
ค่าตอบแทน ค่าจัดเตรียมเอกสาร  
ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหารว่าง
และเคร ื ่องด ื ่ม  ค ่าจ ้างเหมา
บร ิการ  และค ่าใช ้จ ่ายอ ื ่นที่
เกี ่ยวข้องในการจัดทำโครงการ 
ฯลฯ   

 
ดำเนินการแล้ว 
 
กำลังดำเนินการ 
      
ยังไม่ดำเนิน 
การ 

5,000  600 สำนักปลัด  

7. โครงการป ้องก ันและลด
ปัจจัยเส่ียงด้านสาธารณภัย 

เพื ่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน 
อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์  ค่าเอกสาร ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าวัสดุหรือ
อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม  และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ในโครงการ ฯลฯ 

 
ดำเนินการแล้ว 
 
กำลังดำเนินการ 
      
ยังไม่ดำเนิน 
การ 
 

20,000 - สำนักปลัด  

8. โครงการเฝ้าระวังการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ โรค
อุบัติใหม่ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

เพื ่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน 
อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์  ค่าเอกสาร ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าวัสดุหรือ
อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม  และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ในโครงการ ฯลฯ 

 
ดำเนินการแล้ว 
 
กำลังดำเนินการ 
      
ยังไม่ดำเนิน 
การ 

10,000 - กอง
สาธารณสุข 

 

9. โครงการควบคุมและป้องกัน
โรคไข้เลือดออก 

เ พ ื ่ อ จ ่ า ย เ ป ็ น ค ่ า จ ั ด ท ำ สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ จ ัดนิทรรศการ 
ค ่ า ว ั ส ด ุ ว ิ ท ย า ศ า สต ร ์ แ ล ะ
การแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ น้ำยาเคมี 
น้ำมันเชื้อเพลิงในการพ่นหมอก
ควัน วัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ฯลฯ  

 
ดำเนินการแล้ว 
 
กำลังดำเนินการ 
     
ยังไม่ดำเนิน 
การ 

80,000 54,200 กอง
สาธารณสุข 
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10. โครงการควบคุมและป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

เ พื่ อ จ่ า ย เ ป ็ น ค ่ า จ ั ด ท ำ สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ จ ัดนิทรรศการ 
ค ่ า ว ั ส ด ุ ว ิ ท ย า ศ า สต ร ์ แ ล ะ
การแพทย์ ค ่าเวชภัณฑ์ ว ัสดุ
อุปกรณ์อื่น ๆ ฯลฯ  

 
ดำเนินการแล้ว 
 
กำลังดำเนินการ 
  
ยังไม่ดำเนิน 
การ 

10,000  - กอง
สาธารณสุข 

 

11. โครงการส ัตว ์ปลอดโรค      
คนปลอดภ ัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ดำเนินการจัดซื ้อวัคซีนค่าว ัสดุ 
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์และ
ค่าจ้างหมาบริการสำหรับสำรวจ
ขึ้นทะเบียนให้กับสุนัขและแมว 
ในเขตตำบลทุ่งน้อย 

 
ดำเนินการแล้ว 
 
กำลังดำเนินการ 
      
ยังไม่ดำเนิน 
การ 
 

35,000 30,000 กอง
สาธารณสุข 

 

12. โครงการอบรมผ ู ้ ส ั มผั ส
อาหาร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสาร ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ค่าเครื่อง
ขยาย เส ียง  และอ ื ่ น  ๆ ตาม
โครงการ ฯลฯ  

 
ดำเนินการแล้ว 
 
กำลังดำเนินการ 
      
ยังไม่ดำเนิน 
การ 

20,000 10,552 สำนักปลัด  

13. อุดหนุนการดำเนินงานตาม
โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุขหม ู ่ท ี ่  1 -  7 
ตำบลทุ่งน้อย 

-เงินอุดหนุนการดำเนินงานตาม
โคร งก า รพระ ราชดำ ร ิ ด ้ าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 1-7 หมู่บ้าน
ล ะ  2 0 ,0 0 0  บ า ท  ใ ห ้ แ ก่
คณะกรรมการหม ู ่บ ้าน  ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท ้ อ งถ ิ ่ น  ด ่ ว นท ี ่ ส ุ ด  ท ี ่  มท 
0810.5/ว 1745  ลงวันที่ 31 
ส ิงหาคม 2560  เร ื ่อง แนว
ทางการตั ้งงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
เ ง ิ น อ ุ ด ห น ุ น ทั่ ว ไ ป  ด ้ า น
สาธารณสุข ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

 
ดำเนินการแล้ว 
 
กำลังดำเนินการ 
  
ยังไม่ดำเนิน 
การ 

140,000 - กอง
สาธารณสุข 

 

14 โ ค ร งก า รปล ู ก จ ิ ตสำนึ ก
คุณธรรม จริยธรรมให้กับ
เด็กเยาวชน และประชาชน
ตำบลทุ่งน้อย 

เพื ่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน  
อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสาร  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าวัสดุหรือ
อ ุ ปกรณ ์ ในการอบรม  และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ในโครงการ ฯลฯ 
   

 
ดำเนินการแล้ว 
 
กำลังดำเนินการ 
      
ยังไม่ดำเนิน 
การ 
 

20,000 17,800 สำนักปลัด  

15 โครงการรณรงค์เพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสาร  ค่า
ว ัสด ุอ ุปกรณ ์อาหารกลางวัน 
อาหารว ่างและเคร ื ่องดื ่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าจัดสถานที่  
และอื่นๆ ตามโครงการฯลฯ  

 
ดำเนินการแล้ว 
 
กำลังดำเนินการ 
      
ยังไม่ดำเนิน 
การ 

20,000 17,800 สำนักปลัด 
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16 โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา เพื่อจ่ายเป็นค่าเทียนพรรษา  ค่า
ตกแต่งเทียนพรรษา ค่าจตุปัจจัย
ถวายพระ  ค่าเครื่องดื่ม  ค่าน้ำ
ดื ่ม  ค่าตกแต่งรถขบวนแห่ ค่า
แตรวง  และอื่น ๆ  ตามโครงการ  
ฯลฯ   

 
ดำเนินการแล้ว 
 
กำลังดำเนินการ 
      
ยังไม่ดำเนิน 
การ 
 

3,000 - กอง
การศึกษา 

ดำเนนการ
โดยไมใช้

งบประมาณ 

17 โครงการจัดงานประเพณี
แข ่งข ันเร ือยาวพ ื ้นบ ้ าน      
วัดทุ่งน้อย 

เพื่อจ่าย  เป็นค่าดำเนินการตาม
โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณี
พื้นบ้านวัดทุ่งน้อย  เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่า
เครื่องขยายเสียง   ค่ากรรมการ
ตัดสินกีฬา  ถ้วยรางวัล ฯลฯ  
 
 

 
ดำเนินการแล้ว 
 
กำลังดำเนินการ 
     
ยังไม่ดำเนิน 
การ 
 

20,000 - กอง
การศึกษา 

 

18 โครงการจัดงานประเพณีวัน
สงกรานต์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างมหรสพ  ค่า
เช่าเครื่องขยายเสียง  ของรางวัล  
ค่าดอกไม้น้ำอบ  ค่าอาหาร    ค่า
น้ำดื่ม  ค่าจ้างกลองยาวและแตร
วง และอื่น ๆ  ตามโครงการ ฯลฯ    

 
ดำเนินการแล้ว 
     
กำลังดำเนินการ 
      
ยังไม่ดำเนิน 
การ 

10,000 - กอง
การศึกษา 

 

19 โครงการจ ัดงานว ันลอย
กระทง 

เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดและตกแต่ง
สถานที่   ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง  
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการ
ประกวด  และอ ื ่ น  ๆ   ตาม
โครงการ ฯลฯ  

 
ดำเนินการแล้ว 
 
กำลังดำเนินการ 
      
ยังไม่ดำเนิน 
การ 
 

5,000 - กอง
การศึกษา 

 

20 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน/
หมู่บ้าน ต้านยาเสพติดตำบล
ทุ่งน้อย 

เพื ่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตาม
โครงการแข ่งข ันก ีฬาช ุมชน/
หมู่บ้านต้านยาเสพติดตำบลทุ่ง
น้อย เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าจัด
สถานที่ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง  
ค่าชุดนักกีฬา ค่ากรรมการตัดสิน
กีฬา  ถ้วยรางวัล ฯลฯ  

 
ดำเนินการแล้ว 
 
กำลังดำเนินการ 
     
ยังไม่ดำเนิน 
การ 

120,000 103,350 กอง
การศึกษา 

 

21 โครงการเข้าร ่วมกิจกรรม
นันทนาการ ในระดับตำบล 
อำเภอและจังหวัด 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่ง
นักกีฬาและผู ้เข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ โดยเข้าร่วมการแข่งขัน
ระดับตำบล  อำเภอ และจังหวัด 
เช ่น การเก ็บต ัวและฝ ึกซ ้อม
นักกีฬา ค่าชุดแข่งขัน และค่า
ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ฯลฯ 

 
ดำเนินการแล้ว 
 
กำลังดำเนินการ 
     
ยังไม่ดำเนิน 
การ 

45,000 30,386 กอง
การศึกษา 

 

22 อุดหนุนโครงการจัดริ้วขบวน
ถวายดอกบัวงานนมัสการ
หลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวง 
พระอารามหลวง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดริ้วขบวนถวาย
ดอกบัวงานนมัสการหลวงพ่อ
เพชร  ว ัดท ่าหลวง  และงาน
กาชาดพิจิตร ประจำปี  2562 

 
ดำเนินการแล้ว 
 
กำลังดำเนินการ 
      
ยังไม่ดำเนิน 
การ 
 

20,000 3,390 กอง
การศึกษา 
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23 อุดหนุนโครงการพัฒนาด้าน
การท่องเที ่ยวและบริการ 
กิจกรรมงานประเพณีแข่งขัน
เรือยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วย
พระราชทานพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 

เพ ื ่ออ ุดหน ุนงบประมาณแก่
วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร โครงการ
พัฒนาด้านการท่องเที ่ยวและ
บริการ ก ิจกรรมงานประเพณี
แข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรชิง
ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 
 

 
ดำเนินการแล้ว 
 
กำลังดำเนินการ 
      
ยังไม่ดำเนิน 
การ 
 

50,000 50,000 กอง
การศึกษา 

 

24 โครงการสร้างหลักประกัน
ด ้ านรายได ้แก ่ผ ู ้ ส ู งอายุ      
(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) 

เพ ื ่อจ ่ายเป ็น  เง ินเบ ี ้ ยย ังชีพ
ผู้สูงอายุ  

 
ดำเนินการแล้ว 
             
กำลังดำเนินการ 
      
ยังไม่ดำเนิน 
การ 

7,668,000 7,238,200 สำนักปลัด  

25 โ ค ร งก า รสน ั บสน ุนการ
เสริมสร้างสวัสดิการทางทาง
ส ังคมให ้แก ่ผ ู ้พ ิการหรือ
ทุพพลภาพ (เบ ี ้ยย ังช ีพผู้
พิการ) 
 

เพ ื ่อจ่ ายเป ็น เง ินเบ ี ้ ยย ังชีพ         
ผู้พิการ 

 
ดำเนินการแล้ว 
             
กำลังดำเนินการ 
      
ยังไม่ดำเนิน 
การ 
 

2,503,200 2,169,600 
 

สำนักปลัด  

26 โ ค ร ง ก า ร ฝ ึ ก อ บ ร ม ชุ ด
ปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติ
ประจำเทศบาลตำบลทุ่งน้อย 

เพื่อจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบล    
ทุ ่งน้อยที ่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ช ่วยเหลือเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  

 
ดำเนินการแล้ว 
 
กำลังดำเนินการ 
      
ยังไม่ดำเนิน 
การ 
 

50,000 - สำนักปลัด  

27. โครงการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

เพ ื ่อจ ่ายเป็นค่าใช ้จ ่ายในการ
จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบล
ทุ ่งน้อย  หรือแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา เช่น ค่าอาหาร  ค่าน้ำ
ดื่ม ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ฯลฯ    

 
ดำเนินการแล้ว 
 
กำลังดำเนินการ 
     
ยังไม่ดำเนิน 
การ 

10,000 - สำนักปลัด ไม่ใช้
งบประมาณ 

28. โครงการจัดงานวันเทศบาล 
24 เมษายน 

เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่  ค่า
จัดเตร ียมพ ิธ ีการทางศาสนา  
ค่าอาหาร  ค่าอาหารว ่างและ
เครื ่องดื ่ม  ค่าเช่าเครื ่องขยาย
เสียง  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจ้าง
เหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้องตามโครงการ ฯลฯ  

 
ดำเนินการแล้ว 
 
กำลังดำเนินการ 
      
ยังไม่ดำเนิน 
การ 

20,000 - สำนักปลัด ไม่ใช้
งบประมาณ 

29. โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิม
พ ร ะ ช น พ ร ร ษ า
พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด ็ จ พ ร ะ
เจ้าอยู่หัว 

เพื ่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตาม
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว/วันพ่อแห่งชาติ  

 
ดำเนินการแล้ว 
 
กำลังดำเนินการ 
      
ยังไม่ดำเนิน 
การ 
 

10,000 - สำนักปลัด  
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30. โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐ
พิธีงานเทิดพระเกียรติพระ
บรมวงศานุวงศ์ ว ันสำคัญ
ของชาต ิและการปกป ้อง
สถาบัน 

เพื ่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตาม
โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี 
งานเทิดพระเกียรติพระบรมวงศา
นุวงศ์ ว ันสำคัญของชาติ การ
ปกป้องสถาบัน  ฯลฯ  

 
ดำเนินการแล้ว 
 
กำลังดำเนินการ 
  
ยังไม่ดำเนิน 
การ 

10,000 - สำนักปลัด  

31. โครงการอบรมฝึกผู ้บริหาร 
ส ม า ช ิ ก ส ภ า เ ท ศ บ า ล 
พ น ั ก ง า น เ ท ศ บ า ล 
ลูกจ้างประจำและพนักงาน
จ้าง 

เพื ่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน  
อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสาร  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าวัสดุหรือ
อ ุ ปกรณ ์ ในการอบรม  และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ในโครงการ ฯลฯ   

 
ดำเนินการแล้ว 
 
กำลังดำเนินการ 
 
ยังไม่ดำเนิน 
การ 

12,000 - สำนักปลัด  

32. โครงการจ ัดทำแผนและ
ประสานแผนพัฒนาหมู่บ้าน
และแผนชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสาร ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ค่าเครื่อง
ขยาย เส ียง  และอ ื ่ น  ๆ ตาม
โครงการ ฯลฯ  

 
ดำเนินการแล้ว 
 
กำลังดำเนินการ 
      
ยังไม่ดำเนิน 
การ 

10,000 - สำนักปลัด  

33. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 

เพ ื ่ อ จ ่ า ย เป ็ นค ่ า สน ั บสนุ น
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลทุ่งน้อย ได้แก่ ค่าอาหาร
กลางวัน ค่ารายหัวนักเรียน ค่า
พัฒนาการจัดการศึกษา ฯลฯ  

 
ดำเนินการแล้ว 
 
กำลังดำเนินการ 
      
ยังไม่ดำเนิน 
การ 

360,000 315,620 กอง
การศึกษา 

 

34. โครงการสนับสนุนอาหาร
เสริม(นม) สำหรับโรงเรียน
ชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์
โสภณวิทยา” 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)  
ให ้น ักเร ียนในโรงเร ียนในเขต
เทศบาลตำบลท ุ ่ งน ้ อ ยและ
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ฯ    

 
ดำเนินการแล้ว 
 
กำลังดำเนินการ 
      
ยังไม่ดำเนิน 
การ 

375,000 374,529.60 กอง
การศึกษา 

 

35 อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้าน
ท ุ ่ งน ้อย “พ ิพ ัฒน ์ โสภณ
ว ิทยา” โครงการอาหาร
กลางวัน 

อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง
น ้อย “พ ิพ ัฒน ์ โสภณว ิทยา” 
โครงการอาหารกลางวัน เพื่อจ่าย
เป็นค่าอาหารกลางวัน  ให้แก่เด็ก
นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง
น้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา”  

 
ดำเนินการแล้ว 
 
กำลังดำเนินการ 
      
ยังไม่ดำเนิน 
การ 

588,000 579,684 กอง
การศึกษา 

 

36 โ ค ร งก า รปร ั บปร ุ งห ้ อ ง
ทำงานผ ู ้บร ิหารเทศบาล
ตำบลทุ่งน้อย 

เพ ื ่อจ ่ายเป็นค่าปรับปรุงห ้อง
ทำงานผู ้บริหารเพื ่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของสำนักงาน
และรองรับประชาชนผู้มาติดต่อ  

 
ดำเนินการแล้ว 
 
กำลังดำเนินการ 
      
ยังไม่ดำเนิน 
การ 

144,400 144,400 กองช่าง  
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ส่วนที่ 3 
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

----------------- 
 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที ่ 1/2565 เมื ่อวันที ่ 22 
พฤศจิกายน  2565  เป็นดังนี้ 

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได ้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 15.5 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 17.1 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 53.9 
    3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) (5) 5 
    3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (5) 5 
    3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals:SDGs) 

(5) 3 

    3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 5 
    3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

(5) 5 

    3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (5) 5 
    3.7 วิสัยทัศน์  (5) 5 
    3.8 กลยุทธ์ (5) 5 
    3.9 เป้าประสงคข์องแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 5 
    3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 36 
    3.11 แผนงาน (5) 5 
    3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 5 

รวมคะแนน 100 86.5 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการให้คะแนนโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นครั ้งที ่ 1/2565 เมื ่อวันที ่ 22 
พฤศจิกายน  2565 เป็นดังนี้ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได ้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 9.4 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 9.3 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 9 
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา   10 10 
5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 30 26.7 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 4.5 
    5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 4.4 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง  

(5) 4.6 

    5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 4.4 
    5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

(5) 4.3 

    5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ท่ี
กำหนดไว้  

(5) 4.5 

6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  35 20 
    6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีในภาพรวม  

(5) 5 

    6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไข
ปัญหาความยากจน   

(5) 0 

    6.3  โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้าน
การบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  

(5) 5 

    6.4  โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ 
สุขภาวะ 

(5) 5 

    6.5  โครงการพัฒนาท้องถิ ่นที ่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย
เกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตปะเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น   

(5) 5 

    6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ ่นที ่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย
เกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

(5) 0 

    6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ ่นที ่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย
เกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ 

(5) 0 

รวมคะแนน 105  84.4 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 80.38 
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3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 3.1 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน 
    ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 25% 75% 0% 
2.) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 28% 67% 5% 
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 19% 76% 5% 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 20% 76% 4% 
5) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 17% 79% 4% 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 17% 81% 2% 
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 13% 82% 5% 
8) การแก้ไขปญัหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 18% 78% 4% 
9) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 20% 78% 2% 

ภาพรวม 20.00% 77.00 % 3.00% 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรดินและน้ำ อนุรักษ์ฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุล 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.5 
2.) มกีารประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.8 
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.53 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.62 
5) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.45 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.52 
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.39 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 7.8 

ภาพรวม 7.57 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.61 
2.) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.61 
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.5 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.5 
5) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.5 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.61 
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.68 
8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 7.3 

ภาพรวม 7.53 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.66 
2.) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.81 
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.64 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.68 
5) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.68 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.66 
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.8 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 7.83 

ภาพรวม 7.72 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.82 
2.) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.59 
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.77 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.76 
5) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.67 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.58 
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.82 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 7.82 

ภาพรวม 7.72 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 .พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.7 
2.) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.75 
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.65 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.7 
5) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.55 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.73 
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.63 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 7.86 

ภาพรวม 7.69 
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  3.2 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการที่ดำเนินการ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ การวิเคราะห์ผลสำเร็จเชิงคุณภาพ 
เป้าหมายตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ความสำเร็จที่ 
ดำเนินการ 

1.ยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรดินและน้ำ อนุรักษ์
ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุล 

1. โครงการบริหารจัดการขยะใน
ชุมชน/หมู่บ้าน 
 

ประชาชนในพื้นท่ี
ตำบลทุ่งน้อย 7 
หมู่บ้าน 

ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับ 
การอบรมเข้าใจในการ 
คัดแยกขยะ 

ประชาชนตำบลทุ่งน้อย มีความรู้เกี่ยวกับการ 
จัดการขยะและสามารถบริหารจัดการขยะสำเร็จ 
ตั้งแต่ต้นทาง 

2. โครงการอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 
และรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 

เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวภายใน
ตำบลทุ่งน้อย 

เทศบาลตำบลทุ่งน้อย 
มีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมขึ้น  
ร้อยละ 10 

ตำบลทุ่งน้อยมีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมขึ้น ใช้ทำกิจกรรม 
ต่าง ๆ และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ *ไม่ใช้
งบประมาณ* 
 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานการเกษตร
และฐานชุมชน 
ที่เข้มแข็ง 
 

1. โครงการปรับปรุงห้องทำงาน
ผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งน้อย 

ปรับปรุงห้องทำงาน
ผู้บริหาร 

ปรับปรุงห้องทำงานผู้บริหาร มีห้องทำงานที่เป็นระเบียบเรียบร้อยและรองรับ
ประชาชนผู้มาติดต่อ    

3.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
สังคมและคุณภาพชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
อย่างยั่งยืน 

1. อุดหนุนการดำเนินงานของ
สถานที่กลาง ศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประชาชนในเขต 
อำเภอโพทะเล 

ร้อยละ100 ของ
งบประมาณท่ีได้ให้ 
การสนับสนุน 

มีสถานที่กลาง ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของอำเภอโพทะเลและมีงบประมาณดำเนิน
กิจกรรมฯ เพียงพอและ 
บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

2. โครงการป้องกันอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

ประชาชนทุกคนที่
สัญจรไปมา 

 

อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่
ลดลงร้อยละ 50 

 

ปัญหาอุบัติเหตุภายในเขตเทศบาลตำบลทุ่งน้อย
ลดลง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการที่ดำเนินการ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ การวิเคราะห์ผลสำเร็จเชิงคุณภาพ 
เป้าหมายตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ความสำเร็จที่ 
ดำเนินการ 

3.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
สังคมและคุณภาพชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
อย่างยั่งยืน  
(ต่อ) 

3. โครงการป้องกันอุบัติเหตุ 
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

ประชาชนทุกคนที่
สัญจรไปมา 

 

อุบัติเหตุช่วงเทศกาล
สงกรานต์ลดลงร้อยละ 50 

ปัญหาอุบัติเหตุภายในเขตเทศบาลตำบลทุ่งน้อย
ลดลง 
 

4. โครงการควบคุมและป้องกัน
โรคไข้เลือดออก 

ประชาชนในพื้นท่ี
ตำบลทุ่งน้อย 7 
หมู่บ้าน 

1. ประชาชนตำบลทุ่งน้อย
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก
เพ่ิมมากข้ึน ร้อยละ 80  
2. อัตราการป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกของประชาชน
ลดลงจากปีที่ผ่านมา  
ร้อยละ 50 

ประชาชนตำบลทุ ่งน้อยมีความรู ้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัโรคไข้เลือดออกเพ่ิมมากขึ้น และสามารถ
ลดอัตราการป่วยโรคไข้เลือดออกได้ 
 

5. โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรค 
พิษสุนัขบ้า 

สุนัข/แมว ในพื้นที่
ตำบลทุ่งน้อย 

 

ร้อยละ 90 ของจำนวน
สุนัข/แมวได้รับการฉีด
วัคซีนและขึ้นทะเบียน 

สุนัข/แมวได้รับการฉีดวัคซีนและข้ึนทะเบียน 
ตามท่ีลงทะเบียนไว้ 
 

6. โครงการอบรมผู้สัมผัสอาหาร ผู้ประกอบกิจการ
ร้านอาหาร ร้านแผง
ลอย ร้ายขายของชำ
และอ่ืน ๆ ที่มา
จำหน่ายในเขตพ้ืนที่
เทศบาลตำบลทุ่งน้อย 

ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับ 
การอบรมเข้าใจเกี่ยวกับ 
การสัมผัสอาหารและมีบัตร
ประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร 

ผู้ผลิตอาหาร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
สัมผัสอาหารที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลและมี
บัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร สามารถใช้ประกอบ
กิจการสัมผัสอาหารได้ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการที่ดำเนินการ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ การวิเคราะห์ผลสำเร็จเชิงคุณภาพ 
เป้าหมายตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ความสำเร็จที่ 
ดำเนินการ 

3.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
สังคมและคุณภาพชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
อย่างยั่งยืน 
(ต่อ) 

7. โครงการปลูกจิตสำนึก
คุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็ก 
เยาวชนและประชาชนตำบลทุ่ง
น้อย 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนตำบล 
ทุ่งน้อย 

 

ร้อยละ 80ของผู้เข้ารับ
การอบรม มีคุณธรรม 
จริยธรรม และรู้จักบทบาท
หน้าที่ของตนเอง เพ่ิมข้ึน 

เด็ก เยาวชนและประชาชนตำบลทุ่งน้อย  
มีคุณธรรม จริยธรรม และรู้จักบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองเพ่ิมข้ึน 
 

8. โครงการรณรงค์เพ่ือป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

เด็กและเยาวชนตำบล
ทุ่งน้อย 

ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ความ 
เข้าใจเข้าใจและตระหนักถึง
ปัญหายาเสพติด มากขึ้น 

เด็กและเยาวชนตำบลทุ่งน้อยมีความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มข้ึนเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดและ
สามารถลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่ลงได้ 

9. โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา วัดในเขตพ้ืนที่ตำบล 
ทุ่งน้อย จำนวน 4 วัด 

ประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 90  
มีส่วนร่วมในการสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
วันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

ประชาชนตำบลทุ่งน้อย มีส่วนร่วมในการ 
สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะ 
วัฒนธรรมและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  
*ไม่ใช้งบประมาณ* 

10. โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน/
หมู่บ้านต้านยาเสพติดตำบล 
ทุ่งน้อย 

ประชาชนในพื้นท่ี
ตำบลทุ่งน้อย 7 
หมู่บ้าน 

ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม 
ตระหนักถึงความสำคัญ
ของการเล่นกีฬาเพ่ือ
หลีกเลี่ยงยาเสพติด  

เด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลทุ่งน้อย  
เห็นความสำคัญของการเล่นกีฬาต้านยาเสพติด 
สร้างความสามัคคีในชุมชน และลดปัญหาด้านยา
เสพติดรวมถึงส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 
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ยุทธศาตร์การพัฒนา โครงการที่ดำเนินการ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ การวิเคราะห์ผลสำเร็จเชิงคุณภาพ 
เป้าหมายตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ความสำเร็จที่ 
ดำเนินการ 

3.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
สังคมและคุณภาพชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างยั่งยืน 
(ต่อ) 

11.โครงการเข้าร่วมกิจกรรม
นันทนาการในระดับตำบล อำเภอ  
และจังหวัด 

พนักงานเทศบาล 
ตำบลทุ่งน้อยและ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ทุกท่าน 

ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม 
ตระหนักถึงความสำคัญ
ของการเล่นกีฬาและมี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 

 

พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งน้อยเข้าร่วมกิจกรรม
และนันทนาการต่าง ๆ ในระดับอำเภอ และ
ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงห่างไกลยาเสพติด 
ตามนโยบายของรัฐบาล 

12. โครงการอุดหนุนโครงการจัดริ้ว
ขบวนถวายดอกบัวนมัสการหลวง 
พ่อเพชร วัดท่าหลวง พระอารามหลวง 

ประชาชนในจังหวัด
พิจิตรและพ้ืนที่
ใกล้เคียง 

 

ร้อยละ 100 ของ
งบประมาณท่ีได้ให้การ
สนับสนุน 

 

สนับสนุนงบประมาณอุดหนุนในการดำเนินการ
โครงการจัดริ้วขบวนถวายดอกบัวงานนมัสการ
หลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง   
พระอารามหลวง และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
บริการบูรณาการได้อย่างเป็นระบบและเป็น
การกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัด 

13.อุดหนุนโครงการพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวและบริการกิจกรรมงาน
ประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร 
ชิงถ้วยพระราชทานพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ประชาชนในจังหวัด
พิจิตรและพ้ืนที่
ใกล้เคียง 

 

ร้อยละ 100 ของ
งบประมาณท่ีได้ให้การ
สนับสนุน 

 

สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมงาน
ประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร เพื่อสืบ
สานว ัฒนธรรมและประเพณีอ ันด ีงามของ
จังหวัดพิจิตร และจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
ทำให้มีรายได้จากกการท่องเที่ยวมากขึ้น  
ทำให้เกิดรายได้หมนุเวียนในชุมชน 

14. โครงการสร้างหลักประกันด้านราย
ได้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) 
 

ผู้สูงอายุตำบลทุ่งน้อย ร้อยละ 100 ของผู้สูงอายุ 
ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ  

ผู้สูงอายุมีหลักประกันด้านรายได้ ครบทุกคน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการที่ดำเนินการ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ การวิเคราะห์ผลสำเร็จเชิงคุณภาพ 
เป้าหมายตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ความสำเร็จที่ 
ดำเนินการ 

 15. โครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ (เบี้ยยังชีพผู้พิการ) 
 

ผู้พิการตำบลทุ่งน้อย ร้อยละ 100 ของผู้พิการ
ได้รับเบี้ยความพิการ  

ผู้พิการได้รับการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิ 
การทางสังคม ครบทุกคน 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขีดความสามารถทางการ
บริหารและบริการสู่สากล 
 

1. โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวนโครงการที่ 
บรรจุแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

โครงการที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ 

ประชุมคณะกรรมการในระดับต่าง ๆ  
เช่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัด 
ทำแผน คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
ตำบลทุ่งน้อย คณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลแผน และสัดส่วนประชาคม 
ระดับตำบล เพ่ือจัดทำแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น จัดลำดับความสำคัญของโครงการ  
เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ 
ประชาชนในพ้ืนที ่*ไม่ใช้งบประมาณ* 
 

2. โครงการจัดงานวันเทศบาล 24 
เมษายน 

ผู้บริหาร ข้าราชการ 
พนักงานเทศบาล 
ตำบลทุ่งน้อย ทุกคน 

ร้อยละ 90ของผู้เข้าร่วม
โครงการเข้าใจบทบาท 
หน้าที่ของตน 
 

ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาล  
รำลึกและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา โครงการที่ดำเนินการ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ การวิเคราะห์ผลสำเร็จเชิงคุณภาพ 

เป้าหมายตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ความสำเร็จที่ 
ดำเนินการ 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา
และระบบการจัดการเรียนรู้
ให้หลากหลายเพื่อ 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

1. อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย 
“พิพัฒน์โสภณวิทยา” โครงการอาหาร
กลางวัน 

เด็กโรงเรียนชุมชน 
บ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์
โสภณวิทยา” 

ร้อยละ 100ของ
งบประมาณท่ีได้ให้การ
สนับสนุน 

 

เด็กโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณ
วิทยา” มีอาหารกลางวันท่ีเพียงพอในการเสริม 
สร้างโภชนาการสำหรับเด็ก 

2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ตำบลทุ่งน้อย 

 

ร้อยละ 100 ของเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ
ครบทุกรายการ 

 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งน้อย 
ได้รับการสนับสนุน ค่ารายหัว ค่าหนังสือเรียน    
ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน  
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน ค่าอาหารกลางวัน
นักเรียน ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา ครบทุกคน 
 

3. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)
สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย 
“พิพัฒน์โสภณวิทยา” 

เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ตำบลทุ่งน้อย และ
เด็กโรงเรียนชุมชน
บ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์
โสภณวิทยา” 

 

ร้อยละ 100 ของเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและเด็ก
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย 
ได้รับอาหารเสริม (นม)  
ครบทุกคน 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนชุมชน 
บ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” มีนมไว้ดื่ม 
เพ่ือเสริมสร้างโภชนาการสำหรับเด็ก 

 
 



 

 

 
 
 
 

31 

4. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
  4.1 เชิงปริมาณ (Quantity) 
  เทศบาลตำบลทุ่งน้อย สามารถดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเป้าหมายที่กำหนด  
  4.2 คุณภาพ (Quality) 
    สำหรับประโยชน์ที่ได้รับ เป็นไปตามผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกโครงการที่
ได้ดำเนินการจริง 
  4.3 ค่าใช้จ่าย (Cost)  
   การใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลทุ่งน้อย เป็นไปตามหลักการประมาณการค่าใช้จ่าย
อย่างเหมาะสม และมีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัดโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับเป็นสำคัญ 
  4.4 เวลา (Time) 
    การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดของแต่ละโครงการที่มีการดำเนินงาน 
  4.5 การได้รับประโยชน์ 
    โครงการตามยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์คือ ประชาชนในท้องถิ่น
ได้รับความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวันเพ่ิมมากขึ้น และการพัฒนาด้านอ่ืนๆ นั้น  ในปีงบประมาณ 2563  
เทศบาลตำบลทุ่งน้อย ได้ให้ความสำคัญของการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพิ่มมากขึ้น 
รวมถึงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน เช่นการฝึกอบรม
ให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ โดยมุ่งหวังว่าจะเป็นการเพิ่มความรู้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นได้
เป็นอย่างด ี
  4.6 ผลกระทบ (Impact) 
    - 
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ส่วนที่ 4 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

------- 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 

        1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรดินและน้ำ อนุรักษ์ฟ้ืนฟูธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
      เทศบาลตำบลทุ่งน้อย ได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ ่นจำนวน  2  โครงการ จาก
โครงการทั้งหมด 5  โครงการ คิดเป็นร้อยความสำเร็จของการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565 ร้อยละ 40 

       1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง 
   เทศบาลตำบลทุ่งน้อยได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นจำนวน  1  โครงการ จากโครงการ
ทั้งหมด 42  โครงการ คิดเป็นร้อยความสำเร็จของการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565 ร้อยละ 2.38 

       1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างยั่งยืน 
   เทศบาลตำบลทุ่งน้อยได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นจำนวน  15  โครงการ จากโครงการ
ทั้งหมด 29  โครงการ คิดเป็นร้อยความสำเร็จของการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565 ร้อยละ 51.72 

 1.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล 
   เทศบาลตำบลทุ่งน้อยได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นจำนวน  2 โครงการ จากโครงการ
ทั้งหมด 10  โครงการ คิดเป็นร้อยความสำเร็จของการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565 ร้อยละ 20 

       1.1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพมาตรฐาการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้ให้
หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
   เทศบาลตำบลทุ่งน้อยได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นจำนวน  3  โครงการ จากโครงการ
ทั้งหมด 3  โครงการ คิดเป็นร้อยความสำเร็จของการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565 ร้อยละ 100.00 

 สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้  
  - จำนวนนวนโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  89 โครงการ 
  - โครงการที่ดำเนินการจริง  23 โครงการ 
     คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ดำเนินการจริง 25.84 
 1.2  สรุปภาพรวม 

ผลการพัฒนาในแผนพัฒนา 

 การพัฒนาท้องถิ ่นของเทศบาลตำบลทุ่งน้อย ที่กำลังดำเนินการภายใต้กรอบแผนพัฒนาท้องถิ่น         
(พ.ศ. 2561 – 2565)  ที่ผ่านมาเน้นการสร้างความเจริญให้ท้องถิ่น ทั้งในด้านความจำเป็นขั้นพื้นฐาน             
ในการดำรงชีวิต ด้วยการกระจายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะ  ถนน  ไฟฟ้า  การพัฒนาแหล่ง
น้ำเพื่อการเกษตรและส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานมากกว่าคุณภาพชีวิตก็ตามแต่ก็เป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชน 
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จากผลการดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลทุ่งน้อย ได้สร้างความเจริญ เติบโตและความ
สะดวกสบายในด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านสังคม ได้ผลเป็นที่น่าพอใจสังเกตได้จากการสอบถามจาก
ประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลทุ่งน้อย และถึงแม้จะมีข้อร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

ทางเทศบาลตำบลทุ่งน้อย  ก็จะออกไปร่วมแก้ไขปัญหานั้น ๆ เสมอ  ซึ่งแนวทางพัฒนาขั้นต่อไปควรที่จะ
กำหนดสัดส่วนการพัฒนา  ด้านเศรษฐกิจและด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กันในสัดส่วนที่เหมาะสม 

 ในช่วงปีที ่ผ ่านมา  เทศบาลตำบลทุ ่งน้อย  ได้ดำเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาทุกประการ               
แต่เนื่องจากมีปัญหาด้านงบประมาณที่มีจำนวนจำกัด  จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้   
มากนัก ประกอบกับขาดปัจจัยเกื้อกูลต่อการพัฒนาหลายๆอย่าง ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาและสามารถสรุปได้  
ดังนี้ 

1.ด้านเศรษฐกิจ                                                                                                                           
  มีการจัดตั้งกลุ่มกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพ่ือเสริมรายได้  เช่น  จัดตั้งกลุ่มจัดทำดอกไม้จันท์ หมู่ที่ 1 
จัดตั้งกลุ่มปลูกข่า หมู่ที่ 2 จัดตั้งกลุ่มเลี้ยงสัตว์น้ำ หมู่ที่ 6 เพ่ือให้ประชาชนในเขตตำบลทุ่งน้อย ได้ใช้เป็นอาชีพ
หลักหรือเป็นอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้ให้ครอบครัว 
  2. ด้านสังคม 
  มีการรวมกลุ่มกันมากขึ้น  เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่สามารถแสดงความคิดเห็นและมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  เช่น  การจัดทำแผนประชาคมในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล การจัดให้มี
อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน   
  3. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  เทศบาลตำบลทุ่งน้อย ได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามความต้องการของ
ชุมชน หมู่บ้าน  หลายประการ  เช่น  ก่อสร้างถนน  การพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตร  การขุดลอกคูคลอง  
การปรับปรุงซ่อมแซมถนน  การปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า  เป็นต้น 
  4. ด้านแหล่งน้ำ 
  มีการปรับปรุงด้านแหล่งน้ำ  ที่มีอยู่เดิมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น  เพื่อรองรับปัญหา
การขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง  การช่วยเหลือด้านภัยแล้ง  โดยการแจกจ่ายน้ำเพ่ือการอุปโภค – บริโภค และการ
ซ่อมแซมระบบประปา  และบ่อบาดาล  เป็นต้น 
  5. ด้านสาธารณสุข 
  ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ด้านสาธารณสุขมากขึ้น  เนื่องจากมี อสม. ประจำหมู่บ้านในแต่
ละหมู่บ้าน  เทศบาลตำบลทุ่งน้อย  ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการ  ด้านการป้องกันโรค  การดูแล
ผู้สูงอายุให้มีสุขภาพแข็งแรงและประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง โดยการบริหารงานจากกองทุน
หลักประกนัสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งน้อย 
  6. ด้านการเมือง 
  ประชาชนมีความสนใจในเรื่องการเมืองมากขึ้น  โดยสังเกตได้จากการเลือกตั้งนายกและ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อยที่ผ่านมา  เนื่องจากมีการประชาสัมพันธ์และให้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่
ประชาชน 
  7. ด้านการศึกษา 
  เทศบาลตำบลทุ่งน้อย  ส่งเสริมงานด้านกีฬา  การสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  อบรม
ให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างรวมทั้งมีการจัดการศึกษาในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ทำ
ให้เด็กท่ีมีอายุ 2-3 ปี ในตำบลทุ่งน้อย ให้ได้รับการศึกษาและมีความพร้อมในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป 
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  8. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
  มีการจัดโครงการเพื่อปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อม การกำจัดผักตบชวา  การปลูกต้นไม้   
การกำจัดวัชพืช  การฟื้นฟูสภาพ คลอง บึง  ที่ทางสาธารณะ  เป็นต้น 
การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 

1. ผลวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน 
เทศบาลตำบลทุ่งน้อย  ได้ดำเนินการจัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนา โดยได้แบ่งกลุ่มวิเคราะห์

ปัญหา  5  ด้าน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  คือ  
           1.1 ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรดินและน้ำ อนุรักษ์ฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
          1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง 
             1.3  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 
             1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล 
          1.5  ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพมาตรฐาการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ 
                    ความเป็นเลิศ 

  ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้หลัก  SWOT  analysis  และจัดลำดับ
ความสำคัญของปัญหา โดยใช้วิธีการ  Rating  Scales  มีเกณฑ์ที่จะใช้สำหรับจัดลำดับความสำคัญ ปริมาณ
ปัญหา ขนาดของกลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์และความเร่งด่วน  โดยเฉพาะปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   ด้าน
คุณภาพชีวิตสังคม  สาธารณสุข  เศรษฐกิจชุมชนตามลำดับ  โดยมีเป้าหมายวัตถุประสงค์คือต้องการให้   
“สังคมอยู่อย่างสงบสุขภายใต้สิ่งแวดล้อมท่ีดี” 

2. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของเทศบาลตำบลทุ่งน้อย 
 เทศบาลตำบลทุ่งน้อยได้วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาโอกาสการพัฒนาใน
อนาคต  โดยการวิเคราะห์ใช้หลัก  SWOT   ดังนี้ 
 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ถนน,ไฟฟ้าสาธารณะ,น้ำอุปโภค-บริโภค) 
 

ด้านการวิเคราะห์ ศักยภาพในปัจจุบัน ศักยภาพและแนวโน้มในอนาคต 
1.  จุดแข็ง 
(STRENGTH) 

-ประชาชนส่วนใหญ่มีน้ำสะอาดเพื่อการ
อุปโภคและบริโภค   
-เส้นทางเพื่อการคมนาคมส่วนใหญ่เป็น
ถนนปลอดฝุ่น 

-ประชาชนจะต้องได้รับการบริการสาธารณะ
อย่างครบถ้วน  ตามนโยบายหลักของผู้บริหาร
เส้นทางการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัยมีระบบ
การจราจรที่ถูกต้องและมีน้ำอุปโภค-บริโภคที่
สะอาดครบทุกหลังคาเรือน 

2.  จุดอ่อน
(WEAKNESS) 

-จำนวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นในชุมชนทำให้
การให้บริการน้ำสะอาดไม่เพียงพอ 
-เนื่องจากเป็นท้องถิ่นที่มีพื้นที่มากทำให้
การพัฒนาด้านถนนยังไม่ทั่วถึง 

-การตั้งบ้านเรือนของประชาชนที่จะตั้งใหม่ส่วน
ใหญ่มีการก่อสร้างใกล้กับชุมชนเดิมจะทำให้
ได้รับการบริการสาธารณะเพ่ิมข้ึน 

3.  โอกาส
(OPPORTUNITY) 

-งบประมาณที่ได้รับยังไม่เพียงพอต่อการ
พ ัฒนา  เน ื ่ องจากการพ ัฒนาด ้ าน
โครงสร้างพื ้นฐานเป็นภารกิจที ่ต้องใช้
งบประมาณสูง 

-ร ัฐบาลให ้ความสำค ัญก ับการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ทำให้เทศบาลตำบลทุ่งน้อยมี
โอกาสเข้าถึงงบประมาณอันจะนำไปสู ่การ
ดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานได้มากขึ้น 
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4.  ปัญหา
อุปสรรคหรือ
ข้อจำกัด
(THREAT) 

-การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานต้องมี
การเกี ่ยวข้องกับประชาชนโดยเฉพาะ
ด้านพื้นที่ดำเนินการ  ยังไม่ได้รับความ
ร่วมมือจากประชาชนเท่าที่ควรทำให้การ
พัฒนาต้องใช้งบประมาณเพ่ิมข้ึน 

-ในภาวะเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตขึ้น  ราคาที่ดิน
สูงขึ้น การใช้ประโยชน์ของพื้นที่จะได้รับความ
ร่วมมือลดลง หากมีความจำเป็นต้องจัดทำ
โครงการแก้ไขปัญหาจะต้องมีการใช้งบประมาณ
ของราชการเพ่ิมข้ึน 

 
2. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  (แหล่งน้ำ) 

 
ด้านการวิเคราะห์ ศักยภาพในปัจจุบัน ศักยภาพและแนวโน้มในอนาคต 
1.  จุดแข็ง 
(STRENGTH) 

-ตำบลทุ่งน้อย มีการแหล่งน้ำทาง
การเกษตรหลายแห่ง 

-คลองกำลังมีการขุดลอกทุกโครงการทำให้
ระบบการส ่ งน ้ ำและการระบายน ้ ำ เ พ่ื อ
การเกษตรของตำบลทุ่งน้อยเพียงพอ 

2.  จุดอ่อน
(WEAKNESS) 

-แหล่งน้ำเพื ่อการเกษตรในฤดูแล้งไม่
สามารถเก็บกักน้ำได้ทำให้ขาดแคลนน้ำ 
และไม่สามารถระบายน้ำได้ทันทีทำให้
เกิดปัญหาภัยแล้ง  

-เกษตรกรในตำบลทุ ่งน้อยต้องประสบความ
เสียหายแก่พืชผลทางการเกษตรทำให้สืบเนื่อง
ไปถึงปัญหาสังคมด้วย 

3.  โอกาส
(OPPORTUNITY) 

-กรมทรัพยากรน้ำ  เห็นความสำคัญของ
การมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ทำให้เกิด
โอกาสในการประสานงานร่วมกันในการ
จัดหาแหล่งเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับ
เกษตรกรในพ้ืนที่ 
 

-เทศบาลตำบลทุ่งน้อยมีโอกาสมีแหล่งน้ำเพ่ือ
การเกษตรของตำบลทุ่งน้อยจะทำปริมาณน้ำ
มากขึ้นและสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
ไดม้ากกว่าเดิม 

4.  ปัญหา
อุปสรรคหรือ
ข้อจำกัด
(THREAT) 

-ตำบลทุ่งน้อยประสบปัญหาภัยแล้ง -เนื่องจากหน่วยงานของรัฐ ให้ความสำคัญต่อ
การแก้ไขปัญหาภัยแล้งมากข้ึน ทำให้เป็นโอกาส
ต่อการพัฒนาด้านแหล่งน้ำต่อไป 

 

      3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ด้านการวิเคราะห์ ศักยภาพในปัจจุบัน ศักยภาพและแนวโน้มในอนาคต 
1.  จุดแข็ง 
(STRENGTH) 

-เป็นพื้นที่ท่ีไม่มีปัญหาในเรื่องสิ่งแวดล้อม
เป็นพิษ 

-มีการรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

2.  จุดอ่อน
(WEAKNESS) 

-มีการจัดการขยะจากครัวเรือน ทำให้
สามารถลดปริมาณขยะในคร ัวเร ือน
ได้มากขึ้น 
-การใช้สารเคมีทางการเกษตรทำให้เกิด
มลพิษทางอากาศและทางน้ำ 

-จัดระบบการกำจัดขยะที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
-รณรงค์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร 

3.  โอกาส
(OPPORTUNITY) 

-จังหวัดพิจิตรให้ความสำคัญในเรื่องการ
จัดการขยะ 

-มีการจัดการขยะที่เป็นระบบและเน้นเรื่องขยะ
เป็นวาระแห่งชาติ 
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4.  ปัญหา
อุปสรรคหรือ
ข้อจำกัด
(THREAT) 

-ความร่วมมือในการจัดการขยะยังไม่เต็ม
พ้ืนที ่

-อปท.สร้างความเข้าใจและร่วมส่งเสริมในการ
จัดการขยะในตำบลให้ครบเต็มพื้นที ่

 
4. ด้านเศรษฐกิจ 
 

ด้านการวิเคราะห์ ศักยภาพในปัจจุบัน ศักยภาพและแนวโน้มในอนาคต 
1.  จุดแข็ง 
(STRENGTH) 

-เป ็นแหล่งที ่ม ีการค้าขายทางพืชผล
การเกษตร เช่น  ข่า   

-จัดหาร้านค้าชุมชน หรือจัดหาช่องทาง  การจัด
จำหน่าย ข่า เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านรายได้ที่
เพ่ิมข้ึน 

2.  จุดอ่อน
(WEAKNESS) 

-ยังไม่มีช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า 
ทางการเกษตร ที่ผลิตที่มีมาตรฐานและ
การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในตำบลยังมี
การดำเนินการอย่างไม่เต็มที่ 

-ค้นหาและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในตำบลให้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในตำบลเพื่อเป็น
ช่องทางหนึ่งในการเรียนรู้และเกิดการกระจาย
รายได้ในตำบล 

3.  โอกาส
(OPPORTUNITY) 

-มีหน่วยงานที ่เก ี ่ยวข้องส ่งเสร ิมการ
พัฒนาอาชีพ 

-ตำบลทุ่งน้อยเป็นแหล่งการลงทุน  มีตลาดเพ่ือ
การค้า มีเงินหมุนเวียนในตำบล  ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึน 

4.  ปัญหา
อุปสรรคหรือ
ข้อจำกัด
(THREAT) 

-การดำเนินการส่งเสริมสินค้าทางการ
เกษตรยังไม่ต่อเนื่อง 

-ร่วมกันกับท้องถิ่นใกล้เคียงเพื่อร่วมกันจัดตั้ง
ร้านค้าชุมชนเพื่อจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร
ในชุมชน 

 
5. ด้านสังคม (สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์) 
 

ด้านการวิเคราะห์ ศักยภาพในปัจจุบัน ศักยภาพและแนวโน้มในอนาคต 
1.  จุดแข็ง 
(STRENGTH) 

-ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลเอาใจใส่
มากขึ้น 

-ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับความช่วยเหลืออย่าง
ครบถ้วนและสามารถใช้ช ีว ิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

2.  จุดอ่อน
(WEAKNESS) 

-ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ทำให้เยาวชนได้รับผลกระทบจากสื่อ
ต่าง ๆ ได้ง่าย 

-เยาวชนมีแหล่งการเรียนรู้ที่จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
อยู่ในความเหมาะสมแก่วัยเรียนรู้ 

3.  โอกาส
(OPPORTUNITY) 

-อำนาจหน้าที ่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่นต้องดูแลผู ้ด้อยโอกาส
ทางสังคม 

-เทศบาลตำบลทุ่งน้อยจัดทำแผนงานการช่วยเหลือ
ผู ้ด้อยโอกาสทางสังคมทั้งด้านการดูแลสวัสดิการ
สังคม  การส่งเสริมให้มีอาชีพสามารถยังชีพด้วย
ตนเอง 
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4.  ปัญหา
อุปสรรคหรือ
ข้อจำกัด
(THREAT) 

-หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการป้องกัน
และแก ้ ไขป ัญหาดำเน ินการไม่
ต่อเนื่อง 
- ง บ ป ร ะม า ณ ท ี ่ จ ะ จ ั ด ส ร ร ใ ห้
ผู้ด้อยโอกาสมีจำนวนจำกัด 

-ภาครัฐให้ความสำคัญต่อการจัดสวัสดิการและสังคม
สงเคราะห์มากขึ้น ทำให้มีโอกาสต่อการพัฒนาที่มาก
ขึ้นตามลำดับ 

 
6. ด้านสังคม (การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม) 
 

ด้านการวิเคราะห์ ศักยภาพในปัจจุบัน ศักยภาพและแนวโน้มในอนาคต 
1.  จุดแข็ง 
(STRENGTH) 

-มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่  
จำนวน  1  แห่ง  และมีศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กจำนวน 1 แห่ง ที่มีความพร้อมด้าน
จัดการศึกษา 
-มีวัดจำนวน  4  แห่ง   
 

-โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สามารถจัดการศึกษา
ได้อย่างเต็มรูปแบบมีความพร้อมในด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 
-ให้วัดเป็นที่รวมจิตใจของศาสนิกชน 
-สร้างแหล่งเรียนรู้ให้แก่ประชาชนอย่างเพียงพอในการ
บริการ 

2.  จุดอ่อน
(WEAKNESS) 

-อุปกรณ์และสื ่อการเรียนการสอนไม่
เพียงพอ 
-การดำเนินกิจกรรมที่เป็นวัฒนธรรมขาด
ความต่อเนื่อง 
 

-จัดหาสื ่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความ
จำเป็นในหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
-สร้างจิตสำนึกให้เกิดกับประชาชนทุกระดับอายุได้มี
ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณี 

3.  โอกาส
(OPPORTUNITY) 

-พรบ.กำหนดแผนและข ั ้นตอนการ
กระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้มีโอกาสในร่วมจัดการศึกษาให้
ตรงกับสภาพท้องถิ่น 

-เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานการศึกษากับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นให้หลักสูตรการศึกษามี
ความสอดคล้องกับชุมชน 

4.  ปัญหา
อุปสรรคหรือ
ข้อจำกัด
(THREAT) 

-การรับถ่ายโอนกิจการด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นยังไม่
ชัดเจน 

-กองการศึกษามีการเตรียมความพร้อมในการรับโอน
ภารกิจจากส่วนกลาง 

 
7. ด้านสังคม (ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน) 

 
ด้านการวิเคราะห์ ศักยภาพในปัจจุบัน ศักยภาพและแนวโน้มในอนาคต 
1.  จุดแข็ง 
(STRENGTH) 

-มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล1 แห่ง
ในการให้บริการประชาชน  ทั้ง 7 หมู่บ้าน 
-อยู่ใกล้โรงพยาบาลโพทะเล 
-อสม. มีการดูแลสุขภาพทุกครัวเรือนอย่าง
เข้มแข็ง 
-มีกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
มาช่วยในการบริหารจัดการด้านสุขภาพ 

-เทศบาลตำบลทุ่งน้อย ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขใน
พื้นที่ หน่วยงานภาครัฐและประชาชนในท้องถิ่นมีความ
ร่วมมือที่ดีในการจัดการด้านสุขภาพที่ดีของประชาชนใน
ท้องถิ่น 
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2.  จุดอ่อน
(WEAKNESS) 

-ประชาชนยังมีปัญหาด้านสุขภาพ 
หลายด้าน 

-จัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับ
ภารกิจและสร้างความร่วมมือเก่ียวกับการดูแลสุขภาพที่ดี
ระหว่าง เทศบาลตำบลทุ่งน้อย หน่วยงานที่เก่ียวข้องและ
ประชาชนในท้องถิ่น 

3.  โอกาส
(OPPORTUNITY) 

-ส่งเสริมให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพอนามัย 
-ส่งเสริมให้มีระบบควบคุมป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคติดต่อ 
-สร้างเครือข่ายด้านสุขภาพ 

-จัดทำแผนพัฒนาสุขภาพในท้องถิ่น 
-จัดทำโครงการบูรณาการในเร่ืองการดูแลสุขภาพ 
-จัดทำแผนพัฒนาสุขภาพร่วมระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.  ปัญหาอุปสรรค
หรือข้อจำกัด
(THREAT) 

-ประชาชนบางส่วนให้ความสำคัญกับการ
ดูแลสุขภาพน้อยเกินไป 

-สร้างความเข้าใจและสร้างความร่วมมือระหว่าง เทศบาล
ตำบลทุ่งน้อยและประชาชนในท้องถิ่นในการดูแล จัดการ
ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีสุขภาพที่ดี 

 
8. ด้านการเมืองและการบริหาร 

 
ด้านการวิเคราะห์ ศักยภาพในปัจจุบัน ศักยภาพและแนวโน้มในอนาคต 
1.  จุดแข็ง 
(STRENGTH) 

-ผู ้นำชุมชน หน่วยงาน องค์กรของรัฐและ
เอกชนมีความร ่วมม ือก ันในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
-ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา  แก้ไข
ปัญหาร่วมกัน  มีการจัดทำประชาคมเพื่อ
ร ่ วมก ันค ิด  ร ่ วมก ันแก ้ ไขป ัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่นด้วยตนเอง 

-การพัฒนาท้องถิ่นจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันจะเกิด
การพัฒนาแบบบูรณาการจากทุกองค์กร และเกิดความ
เข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชน
นอกจากนี้ ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานของรัฐได้มากยิ่งขึ้น 

2.  จุดอ่อน
(WEAKNESS) 

-มีการกระจายอำนาจถ่ายโอนภารกิจจาก
ส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นทำให้มีภารกิจเพิ่มมาก
ขึ ้น พน ักงานเจ ้าหน ้าท ี ่ย ังม ีจำนวนไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  รวมถึง  วัสดุ
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ 

-สรรหาบุคลากรมาบรรจุให้ครบทุกตำแหน่งตามกรอบ
อัตรากำลังและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เพียงพอจะ
ทำให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากข้ึน 

3.  โอกาส
(OPPORTUNITY) 

-ภาครัฐมีการเน้นการบริหารงานแบบ 
ธรรมาภิบาล 

-ทำให้ท้องถิ่นเกิดการบริหารงานที่ดี  ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบให้เก ิดความโปร่งใส การทุจร ิตในงา
ราชการหมดไป 

4.  ปัญหาอุปสรรค
หรือข้อจำกัด
(THREAT) 

-ประชาชนยังไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงยังไม่ให้ความ
สนใจเท่าที่ควร 

-สร้างความเข้าใจให้ประชาชนได้เข ้าใจ ในบทบาท  
อำนาจหน้าที ่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นและ
บทบาทหน้าที่ของประชาชนเอง 

 
2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 2.1  ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
        การวัดผลความสำเร็จในเชิงคุณภาพ ในบางโครงการมีความยากต่อการวัดผลและวิเคราห์ความสำเร็จ 
 2.2  ข้อเสนอแนะ 
         ควรกำหนดเครื่องมือที่ช่วยในการวัดผลที่ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการวัดผลสำเร็จของการดำเนินงาน
เชิงคุณภาพ ซึ่งมีความสัมพันธ์และส่งผลการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตต่อไป 
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รูปภาพการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1.โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน/หมู่บ้าน ดำเนินการแล้ว ใช้งบประมาณ จำนวน 8,420 บาท 
 

  
 

   
2. โครงการอบรมด้านสิ่งแวดล้อมและรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินการแล้ว ไม่ใช้งบประมาณ 
 

   

                                 



 

 

 
 
 
 

3. อุดหนุนการดำเนินงานของสถานที่กลาง ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอำเภอโพทะเล ดำเนินการแล้ว ใช้งบประมาณ จำนวน 12,000 บาท 
- ไม่มีรูป 
4. โครงการป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศปีใหม่ ดำเนินการแล้ว ใช้งบประมาณ จำนวน 8,865 บาท 

   
 

   
5. โครงการป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ดำเนินการแล้ว ใช้งบประมาณ จำนวน 600 บาท 

   
 

 

                                                                



 

 

 
 
 
 

6. โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ดำเนินการแล้ว ใช้งบประมาณ จำนวน 54,200 บาท 

   
 

   
7. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ดำเนินการแล้ว ใช้งบประมาณ จำนวน 30,000 บาท 
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8. โครงการอบรมผู้สัมผัสอาหาร ดำเนินการแล้ว ใช้งบประมาณ จำนวน 10,552 บาท 
  

  
 

  
 
9. โครงการปลูกจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชนตำบลทุ่งน้อย ดำเนินการแล้ว ใช้
งบประมาณ จำนวน 17,800 บาท 
 

   
 

   
                                                             



 

 

 
 
 
 

10. โครงการรณรงค์เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ดำเนินการแล้ว ใช้งบประมาณ จำนวน 17,800 บาท 
 

  
 

  
11. โครงการแห่เทียนวันเข้าพรรษา ดำเนินการแล้ว ไม่ใช้งบประมาณ  
 

  
 

 
                                                          



 

 

 
 
 
 

12. โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน/หมู่บ้านต้านยาเสพติดตำบลทุ่งน้อย ดำเนินการแล้ว ใช้งบประมาณ จำนวน 103,350 
บาท 
 

   
 

   
 

13. โครงการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด ดำเนินการแล้ว ใช้งบประมาณ จำนวน 
30,386 บาท 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          



 

 

 
 
 
 

14. อุดหนุนโครงการจัดริ้วขบวนถวายดอกบัวงานนมัสการหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง พระอารามหลวง ดำเนินการแล้ว 
ใช้งบประมาณ จำนวน 3,390 บาท 
- ไม่มีรูป 
15.อุดหนุนโครงการพฒันาด้านการท่องเที่ยวและบริการกิจกรรมงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วย
พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดำเนินการแล้ว ใช้งบประมาณ จำนวน 50,000 บาท 

  
 
16. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดำเนินการแล้ว ใช้งบประมาณ จำนวน 7,238,200 บาท 
 

  
 
17. เบี้ยยังชีพความพิการ ดำเนินการแล้ว ใช้งบประมาณ จำนวน 2,169,600 บาท 
 

  
 
                                                             



 

 

 
 
 
 

18. โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการแล้ว ไม่ใช้งบประมาณ  

  
 

  
 
19. โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน ดำเนินการแล้ว ไม่ใช้งบประมาณ  

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
                                                               



 

 

 
 
 
 

 
20. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
- ไม่มีรูป 
21. วัสดุงานบ้านงานครัว (นม) ดำเนินการแล้ว ใช้งบประมาณ จำนวน 374,529.60 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบา้นทุ่งน้อย พิพัฒน์โสภณวิทยาโครงการอาหารกลางวัน ดำเนินการแล้ว ใช้งบประมาณ 
จำนวน 579,684 บาท 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                          
                                                      



 

 

 
 
 
 

23. โครงการปรับปรุงห้องทำงานผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งน้อย ดำเนินการแล้ว ใช้งบประมาณ จำนวน 
144,400 บาท 
 

        
 

   
 

   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

รายการครุภัณฑ์ที่ดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เกิน 100,000 บาท ข้ึนไป) 
1. โครงการติดตั้งเสียงไร้สายภายในเทศบาลตำบลทุ่งน้อย จำนวน 20 จุด จำนวน 480,000 บาท 
 

   
 

    
 

2. โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ภายในเขตเทศบาลตำบลทุ่งน้อย จำนวน 14 จุด จำนวน 119,000 
บาท 

   
 

  



 

 

 
 
 
 

 
รายการครภัณฑ์ที่จัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
1. งานบริหารทั่วไป  ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีบุนวน มีพนักพิง   37,500  
2. งานบริหารทั่วไป  ค่าจัดซื้อไมค์ลอยตั้งโต๊ะ    24,000.00  
3. งานบริหารทั่วไป  โครงการติดตั้งเสียงไร้สายภายในเขตตำบลทุ่งน้อย 480,000.00  
4. งานบริหารทั่วไป  ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  29,900.00  
5. งานบริหารทั่วไป  ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์   21,989.00 
6. งานบริหารทั่วไป  ค่าจัดซื้อเครือ่งพิมพ์    15,000.00  
7. งานควบคุมภายในฯ  ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์   21,989.00  
8. งานควบคุมภายในฯ  ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์    7,500.00  
9. งานควบคุมภายในฯ  ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า   2,500.00 
10. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์   25,000.00  
11. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์   21,989.00  
12. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์   7,500.00  
13. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า  2,500.00 
14. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง 64,000.00 
15. งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ 
      ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง 210,000.00  
16. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีทรงต่ำ    6,000.00 
17. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์  3,500.00  
18. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า  2,500.00  
19. งานก่อสร้าง โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ภายในเขตเทศบาลตำบลทุ่งน้อย จำนวน 14 จุด      
     119,000.00  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 


