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ค าน า 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย     ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนามีหน้าท่ีด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการ
จะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  

 
ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าว 

มีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเชียงยืน  จึงได้ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเชียงยืน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อรายงานและเสนอความเห็น                  
ท่ีได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีต าบลเชียงยืน  คณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้                       
จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลต าบลเชียงยืน  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและ            
ท าใหป้ระชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลเชียงยืน   
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ส่วนท่ี 1  บทน า 
 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการท่ีแตกต่างกันมีจุดหมาย                    
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการท้ังสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงยืนสามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน 
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบล                   
เชียงยืน  จึงเป็นการติดตามผลท่ีให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลต าบลเชียงยืน  
หรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีด าเนินการหรือไม่ ไ ด้ด าเนินการต ามแผนพัฒนาท้องถิ่น ท่ี ไ ด้ก าหนดไว้หรือไม่                            
รวมท้ังงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาเทศบาลต าบลเชียงยืน  ตรวจสอบดูว่าแผนงาน 
โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรท้ังด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้หรือไม่
อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเปูาหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ท้ังในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจของเทศบาลต าบลเชียงยืน  ว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนด
ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด เทศบาล
ต าบลเชียงยืน  ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรของเทศบาลต าบลเชียงยืน สภาพพื้นท่ีและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นท่ี  
สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน                   
               บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ  ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ท่ีเป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้                     
และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องต้ังรับให้มั่น รอโอกาสท่ีจะด าเนินการและต้ังมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ
พยายามลดถอยส่ิงท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการ
ปรับปรงุให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาล
ต าบลเชียงยืน  ให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ด าเนินการ ส่ิงเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทศบาลต าบลเชียงยืน  โดยการติดตามและประเมินผล                   
ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเปูาหมายประสงค์ท่ีต้ังไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการท่ีได้ด าเนินการไปแล้ว                   
ว่าส่ิงใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ
เพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเปูาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นท่ีไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์               
ได้ดังนี้ 
  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเชียงยืน ซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายท่ีก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจท่ีได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื ่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ                 
การยกเลิกโครงการท่ีไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของเทศบาลต าบลเชียงยืน                                         
.               4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ เทศบาลต าบลเชียงยืน 
  5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับ
ของเทศบาลต าบลเชียงยืน ท่ีจะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ  เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลเชียงยืน
หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงาน                    
ตามแผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝุายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                      
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้  
  1.  ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา                                                                           
๒.              2.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา                                                                                         
๓.              3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิน่เพือ่ใหผู้้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย                  
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี                                                                                                                              
(๔)             4.  แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร                                                                                                                            

 

  3.1 การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
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  3) ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลต าบลเ ชียงยืน                            
ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพื่อก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดย
การก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลต าบลเชียงยืน 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาท่ี
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น                           
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อด าเนินการต่อไป 
 

  3.2 การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลต าบลเ ชียงยืน                         
ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ของเทศบาลต าบลเชียงยืน ดังนี้ 
  3.2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการท่ีจะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวช้ีวั ด : KPI)      
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษา                 
ว่าผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ท่ีต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร 
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลท่ีได้                      
มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  3.2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  
ข้อ 3.2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาท่ีเก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ                              
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  3.2.3  ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนท่ีได้ก าหนดไว้ ซึ่งส่ิงส าคัญท่ีต้องการในช้ันนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลท่ีมีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ             
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  3.2.4  การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามท่ีก าหนดไว้                           
แต่ละโครงการตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย           
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน  
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม               
ของพื้นท่ีเทศบาลต าบลเชียงยืน 
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                3.2.5  รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงาน                    
ตามแบบท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ท้ังนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่งๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ ไ ด้ตามความเหมาะสมของ เทศบาลต าบลเชียงยืน  ในการรายงานผลการติดตามโครงการ                
อาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการท่ีจะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์
และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนท่ี 2  และส่วนท่ี 3  
                   3.2.6  รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเชียงยืน  ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเชียงยืน โดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี
  3.2.7  การวินิจฉัยส่ังการ การน าเสนอเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง แก้ไขท่ีดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเชียงยืนหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจในส านัก 
กอง ฝุายต่างๆ  ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/ส่ังการ เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระท า
โดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 

4. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเชียงยืน  มีอ านาจหน้าท่ีใน
การรายงานผลและเสนอความเห็น   ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น                       
เพื่อใหผู้้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลต าบลเชียงยืน  โดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี  
 

 
ขั้นตอนการรายงานผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน                          
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ

พัฒนาของ 

อปท. 

ภายในเดือนธันวาคม 

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 
สภาท้องถิ่น 

รายงานผล เสนอ 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

 

เสนอ เสนอ 

เสนอ 
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5. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
   เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools 
for local development plans) เป็นส่ิงของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเชียงยืน  ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมท้ังโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อ ใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการ
สร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม ( Questionnaires) แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นท่ีท่ัวไป อ านาจหน้าท่ี 
ภารกิจของเทศบาลต าบลเชียงยืนรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ  ท่ีได้ก าหนดขึ้น
หรือการน าไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้
ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลท่ีเป็นจริงต่อไป  
   5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเชียงยืน  ก าหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบล                    
เชียงยืนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลและสรุปภาพรวม 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นภายในก าหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ภายในระยะเวลา
ท่ีก าหนด 
  5.1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ท่ีได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลเชียงยืน 
  5.1.3  ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือท่ีมีอยู่จริง
เทศบาลต าบลเชียงยืนมาปฏิบัติงาน 
  5.1.4  ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจาก
รายการท่ีเป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการท่ีต่อเนื่องจากปีงบประมาณ
ท่ีผ่านมา 
  5.1.5  ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลท่ีได้รับจริงกับทรัพยากรท่ีถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเชียงยืน  ซึ่งสามารถวัดได้
ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นท่ี จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  5.1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลท่ีได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือส่ิงท่ีประชาชนช่ืนชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นท่ีจะ ต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลต าบลเชียงยืน  ท้ังในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึงอ าเภอ
เชียงยืนและจังหวัดมหาสารคามด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวม 

ของจังหวัดเดียวกัน  
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   5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเชียงยืน ก าหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.2.1  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ท่ีส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ 
  5.2.2  วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปูาหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนท่ีผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก  (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพื้นท่ีจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าท่ี บุคลากรของเทศบาลต าบลเชียงยืน  เป็นข้อมูลท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ 
ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 

   5.3 ก าหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเชียงยืน ก าหนด
เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.3.1  การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพื่อดูระดับการเปล่ียนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น 
  5.3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เด่ียว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยท่ัวไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัด
ในขั้นตอน 
                    5.3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลเชียงยืน  ใช้การสังเกตเพื่อเฝูาดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเชียงยืน                        
มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต  
   (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน  มีกิจกรรมร่วมกัน  
   (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง 
(Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย
ในเทศบาลต าบลเชียงยืน  
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  5.3.4  การส ารวจ (surveys) ในท่ีนี่หมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็นการรับรู้ 
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเชียงยืน คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเชียงยืน จะมีการบันทึกการส ารวจและทิศทางการส ารวจไว้เป็น
หลักฐาน 
  5.3.5  เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปูาประสงค์                      
ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลเชียงยืน 
 

6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชน ท่ีส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการรองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ 
ดังนี้ 
  6.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  6.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยท่ีท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและ                    
การด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเปูาหมายอย่างทันท่วงที                             
ท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
  6.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  6.4 สามารถเก็บรวมรวมวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ท่ี
จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลท่ีเป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เช่ือถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ 
  6.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา 
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6.6 การวินิจฉัย ส่ังการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝุายต่างๆ                    
ของเทศบาลต าบลเชียงยืน สามารถวินิจฉัย ส่ังการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าท่ี นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่างๆ ส าหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและปูองกันความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นได้  
  6.7 ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลต าบลเชียงยืนแต่ละคนแต่ละส านัก/กอง/ฝุายต่างๆ        
มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เปูาหมายของเทศบาลต าบลเชียงยืน   
เกิดความส าเร็จตามเปูาหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  6.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเชียงยืน 
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ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล 

 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
  1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
    1.1.1  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลเชียงยืน เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดระยะเวลา 
5 ปี พ.ศ.2561-2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลต าบลเชียงยืน  ท่ีก าหนดยุทธศาสตร์ 
และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลเชียงยืน  ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา                    
ในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์
การพัฒนา  จังหวัดมหาสารคาม  แผนยุทธศาสตร์อ าเภอเชียงยืน และแผนชุมชนต าบลเชียงยืน 
    1.1.2  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลเชียงยืนมีรายละเอียด ดังนี้ 

  
 

 

 เทศบาลต าบลเชียงยืน   ประชาชนต้องใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข    เคารพในกฎระเบียบส่วนรวม  
และถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน   ชุมชนต้องปลอดภัยท้ังร่างกายและทรัพย์สินเทศบาลต าบลเชียงยืนของเรา                 
จะส่งเสริมการบ ารุงรักษาส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ    กิจกรรมทางเศรษฐกิจในเขตเทศบาลจะต้องสร้าง
การมีงานท า   และเพิ่มรายได้ของประชาชนท่ีเกื้อกูลต่อการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น    ประชาชนจะต้องมีโอกาส
ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ   การบริหารงานของเทศบาลจะเปิดโอกาสให้ชุมชน               
มีส่วนร่วมในการบริหารงานรวมท้ังสามารถตรวจสอบได้โดยภาคประชาชน    เทศบาลประชาชนจะต้องมี
น้ าประปาท่ีสะอาดบริโภคอุปโภค  คณะผู้บริหารของเทศบาลท างานอย่างมีประสิทธิผลสนองความต้องการ                  
ของประชาชนรวมท้ังสร้างความใกล้ชิดกับประชาชนและชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้รับสวัสดิการสังคม                        
อย่างเป็นธรรมและท่ัวถึงจึงได้ก าหนด วิสัยทัศน์ ดังนี้ 

          

“เทศบาลต าบลเชียงยืนน่าอยู่ มีระบบการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล  ประชาชนทุกคน      
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น” 
 
 
๑.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถ่ิน   

๑.๑  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ 
1.2  การเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพและความเข้มแข็งในสังคม  ชุมชน 
๑.3  การรักษาความมั่นคงภายใน  รักษาความสงบเรียบร้อย  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ

อ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชน 
 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถ่ิน                           
 ๒.๑ พัฒนาปัจจัยการผลิตภาคการเกษตรและระบบการจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ 

๒.๒ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐานสวนสาธารณะและโบราณสถาน                                      
2.3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๒.๔ พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
 
 
 
 
 

 

1.วิสัยทัศน์(Vision) 
 

2.ยุทธศาสตร์ 
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3.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาบุคลากร 
 3.๑  พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรและองค์กรเพื่อรองรับการกระจายอ านาจสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.2  สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการพฒันาตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 

4.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม 
 4.๑  การสร้างโอกาสให้กับประชาชนสามารถเข้าถึงการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ 

4.๒  การอนุรักษ์  พัฒนา  ส่งเสริม  ศาสนา  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.๓  สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา  การสอนทุกรูปแบบ 
 

5.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์ 
 5.๑  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอันดีงามของสังคม 

5.๒  บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังภายใต้หลักนิติธรรมและคุณธรรม 
 

 
          ๑.   ชุมชนมีความสงบปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและประชาชนได้รับการบริการด้านสุขภาพ อนามัย
อย่างครบถ้วน 

          ๒.   ประชาชนในเขตพื้นท่ีได้รับส่ิงอ านวยความสะดวกท้ังทางด้านสาธารณูปโภค   สาธารณูปการอย่าง
ท่ัวถึง 
 ๓.   ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์  ประชาชนให้ความส าคัญกับส่ิงแวดล้อมและ
ไม่ถูกท าลาย 
 ๔.   ส่ิงแวดล้อมไม่เป็นพิษ 
 ๕.   ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง  
 ๖.   การบริหารงานสามารถตรวจสอบได้โดยภาคประชาชน 

๗.   มีการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร  น าไปสู่การพัฒนา 
 ๘.   ประชาชนมีแหล่งน้ าเพื่อใช้อุปโภค บริโภคและการท าเกษตรกรรมอย่างเพียงพอและท่ัวถึง 
 ๙.   การคมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว 
 ๑๐. ผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ติดเช้ือเอดส์  ได้รับสวัสดิการและการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ 
 

 
 

๑. ครัวเรือนยากจนท่ีมีรายได้เพิ่มข้ึน                                                                                                             
๒. ประชาชนมีเครื่องออกก าลังกายเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้น                                                                                           
๓. ประชาชนมีน้ าใช้อุปโภคบริโภคเพิ่มข้ึน                                                                                                              
๔. ถนนได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมเพิ่มขึน้                                                                                                
5. ท่อระบายน้ าได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมเพิ่มขึน้                                                                                                                                                                                                
6. จ านวนเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับการอบรมเพิ่มขึ้น 

 
 

3.เป้าประสงค์ 

4.ตัวช้ีวัด 
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๑. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
๒. ประชาชนในเขตพื้นท่ีได้รับส่ิงอ านวยความสะดวกท้ังทางด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง                                                                                                                                             
๓. การคมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว 
4. บุคลากรมีศักยภาพในการให้บริการ 
๕.การศึกษาได้มาตรฐาน      
๖.การมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น 
๗. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในชีวิตและทรัพย์สินท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ                               
๘.ประชาชนทุกระดับมีส่วนร่วมในสังคม 

 
 

๑.   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการบริการด้านสุขภาพอนามัย 
 ๒.   จัดให้มีส่ิงอ านวยความสะดวกท้ังทางด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ๓.   จัดให้มีการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 ๔.   ก าจัดขยะมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูล  และน้ าเสีย 
 ๕.   ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชนในเขตพื้นท่ี 
 ๖.   การบริหารจัดการยึดหลักความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 ๗.   การบริหารจัดการในองค์กร/ในชุมชนท่ีรับผิดชอบ 
 ๘.   จัดหาแหล่งน้ าเพื่อใช้อุปโภค บริโภคและการท าเกษตรกรรม 
 ๙.   จัดให้มีและบ ารุงรักษาเส้นทางการคมนาคม 
 ๑๐. จัดสวัสดิการและการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ติดเช้ือเอดส์    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.ค่าเป้าหมาย 

6.กลยุทธ์ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
๑.  ยุทธศาสตร์การยกระดับมาตรฐานการครองชีพ
และคุณภาพชีวิตของประชาชน  

๑.๑  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ 
1.2  การเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพและความ
เข้มแข็งในสังคม  ชุมชน 
๑.3  การรักษาความมั่นคงภายใน  รักษาความสงบ
เรียบร้อย  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ
อ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชน 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและ
สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 
 

๒.๑  พัฒนาปัจจัยการผลิตภาคการเกษตรและระบบ
การจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ 
๒ . ๒  พัฒ นา และ ปรั บป รุ ง โ ค ร ง ส ร้ า งพื้ น ฐ าน
สวนสาธารณะและโบราณสถาน  
 2.3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
 ๒.๔ พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กรและ
การพัฒนาบุคลากร 

3.๑  พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรและ
องค์กรเพื่อรองรับการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
3.2  สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการพฒันาตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

4.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
และศูนย์กลางวัฒนธรรม 

4.๑  การสร้างโอกาสให้กับประชาชนสามารถเข้าถึง
การศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ 
4.๒  การอนุรักษ์  พัฒนา  ส่งเสริม  ศาสนา  
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.๓  สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา  การสอนทุก
รูปแบบ 

5.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์ 5.๑  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอันดีงามของ
สังคม 
5.๒  บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังภายใต้หลักนิติ
ธรรมและคุณธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 

7.จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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1.2 การวางแผน 
  

                   เทศบาลต าบลเชียงยืน ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวน             
การท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม 
การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นท่ี ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป 
                    เทศบาลต าบลเชียงยืน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนด
โครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561 - 2565) 
 

ยุทธศาสตร์ 
 

โครงการตามแผนพัฒนา ปี 2564 
จ านวนโครงการ จ านวนเงิน 

ยุทธศาสตร์การยกระดับมาตรฐานการครองชีพและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

61 19,326,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจในท้องถ่ิน 

151 255,850,516.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาบุคลากร 69 45,015,000.00 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม 23 8,600,000.00 
ยุทธศาสตร์สร้างสังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 7 760,000.00 

รวม 311 329,551,516.00 
 

1.3 การจัดท างบประมาณ          
 ผู้บริหารเทศบาลต าบลเชียงยืน ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู่ใน

เทศบัญญัติงบประมาณ จ านวน 106 โครงการ งบประมาณ 30,435,600 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์      
ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถ่ิน 
30 11,171,100.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถ่ิน 
26 7,242,900.00 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาบุคลากร 
34 7,144,100.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม 
13 4,787,500.00 

ยุทธศาสตร์สร้างสงัคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 
3 90,000.00 

รวม 
106 30,435,600 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลเชียงยืน มีดังน้ีรายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ 
เทศบาลต าบลเชียงยืน มีดังน้ี 

ล าดับ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของสังคม
และชุมชนในท้องถิ่น เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,552,800.00 ส านักปลัด  

2. 
ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของสังคม
และชุมชนในท้องถิ่น เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 60,000.00 ส านักปลัด  

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของสังคม
และชุมชนในท้องถิ่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,708,000.00 ส านักปลัด  

4. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของสังคม
และชุมชนในท้องถิ่น โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ 782,000.00 ส านักปลัด  

5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของสังคม
และชุมชนในท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 100,000.00 ส านักปลัด  

6. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของสังคม
และชุมชนในท้องถิ่น 

เงินสบทบกองทุนสัจจะสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลเชียงยืน 50,000.00 ส านักปลัด  

7. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของสังคม
และชุมชนในท้องถิ่น 

โครงการให้ความรู้แก่ผู้น าชุมชนเก่ียวกับการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยและการเลือกต้ังในระดับต่างๆ 

20,000.00 ส านักปลัด  

8. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของสังคม
และชุมชนในท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมการจัดท าแผนเทศบาลต าบลเชียงยืน เช่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น,แผนชุมชน,แผนการด าเนินงาน,การ
ติดตามประเมินผลแผนฯลฯ 

42,000.00 ส านักปลัด  

9. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของสังคม
และชุมชนในท้องถิ่น โครงการเทศบาลพบประชาชน 5,000.00 ส านักปลัด  

10. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของสังคม
และชุมชนในท้องถิ่น โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้มีเวทีประชาคม 30,000.00 ส านักปลัด  

11. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของสังคม
และชุมชนในท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุนให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา
เทศบาล 1,000.00 ส านักปลัด  

12. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของสังคม
และชุมชนในท้องถิ่น โครงการเลือกต้ังและรณรงค์ในการเลือกต้ังระดับต่างๆ 700,000.00 ส านักปลัด  

13. 
ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของสังคม
และชุมชนในท้องถิ่น โครงการหน่วยกู้ชีพกู้ภัย 0.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข 

14. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของสังคม
และชุมชนในท้องถิ่น โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล 10,000.00 ส านักปลัด  

15. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของสังคม
และชุมชนในท้องถิ่น โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 15,000.00 ส านักปลัด  

16. 
ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของสังคม
และชุมชนในท้องถิ่น โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 15,000.00 ส านักปลัด  

17. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของสังคม
และชุมชนในท้องถิ่น 

โครงการจัดต้ังและฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน(อปพร.) 

200,000.00 ส านักปลัด  

18. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของสังคม
และชุมชนในท้องถิ่น 

โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองยาเสพติดกฎหมายแก้ไขใหม่
และการจราจร 

10,000.00 ส านักปลัด  

19. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของสังคม
และชุมชนในท้องถิ่น โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ 100,000.00 ส านักปลัด  

20. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของสังคม
และชุมชนในท้องถิ่น 

โครงการเทศบาลต าบลเชียงยืนน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในชุมชน 

100,000.00 ส านักปลัด  

21. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของสังคม
และชุมชนในท้องถิ่น โครงการจ้างคนพิการเข้าท างาน 108,000.00 ส านักปลัด  

22. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของสังคม
และชุมชนในท้องถิ่น โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ 0.00 ส านักปลัด  
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ล าดบั ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

23. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของสังคม
และชุมชนในท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการโรคไข้เลือดออก 50,000.00 กองสาธารณสุข  

24. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของสังคม
และชุมชนในท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการโรคอุจจาระร่วง 0.00 กองสาธารณสุข 

25. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของสังคม
และชุมชนในท้องถิ่น 

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการโรคพิษสุนัขบ้าและคุมก าเนิดในสุนัข
และแมว 47,000.00 กองสาธารณสุข 

26. 
ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของ
สังคมและชุมชนในท้องถิ่น 

โครงการตลาดสดน่าซื้อ 0.00 กองสาธารณสุข 

27. 
ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของ
สังคมและชุมชนในท้องถิ่น 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 35,300.00 กองสาธารณสุข 

28. 
ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของ
สังคมและชุมชนในท้องถิ่น 

โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่เทศบาลต าบลเชียงยืน(สปสช.) 

200,000.00 กองสาธารณสุข 

29. 
ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของ
สังคมและชุมชนในท้องถิ่น โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 150,000.00 กองการศึกษา  

30. 
ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของ
สังคมและชุมชนในท้องถิ่น 

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

80,000.00 ส านักปลัด  

31. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างการผลิต
และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่สาธารณะและถนนสายต่าง ๆ               
ในเขตเทศบาล 

150,000.00 กองช่าง 

32. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างการผลิต
และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโคมไฟสาธารณะให้ได้
มาตรฐาน 40,000.00 กองช่าง 

33. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างการผลิต
และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

โครงการเสริมผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (Hot mix) 
ถนนประชาอุทิศ 1 (ซอยจันทร์เจ้า) ถึงสามแยกตัดกับถนน
สุขาภิบาล 3 หมู่ 18 

548,000.00 กองช่าง 

34. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างการผลิต
และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

งานขยายเขตไฟฟูาสาธารณะและปรับปรุงระบบไฟฟูา
สาธารณะในเขตเทศบาล หมู่ที่ 3,4,5,18,19 

400,000.00 กองช่าง 

35. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างการผลิต
และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

โครงการทดสอบคุณภาพน้ าประปาและน้ าผิวดิน 0.00 กองประปา 

36. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างการผลิต
และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินและน้ าผิวดิน ศูนย์ก าจัด
ขยะมูลฝอยรวม ทต.เชียงยืน 

0.00 กองสาธารณสุข 

37. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างการผลิต
และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ 20,000.00 ส านักปลัด 

38. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างการผลิต
และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟูามหาจักรีสิรินทรฯสยามบรมราชกุมารี 

50,000.00 ส านักปลัด  

39. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างการผลิต
และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete 
(Hot mix) จากปากทางถนนหมายเลข 12 ถนนสุขาภิบาล 
5 ถึงสามแยกถนนประชาอุทิศ 2 หมู่ที่ 18 

370,000.00 กองช่าง 

40. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างการผลิต
และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

โครงการเสริมผิวจราจร แบบ Asphalt Concrete (Hot 
mix)ถนนบ ารุงราษฎร์ 1 จากสามแยกศูนย์ราชการเทศบาลฯ 
ถึงสามแยกถนนหมายเลข 12 หมู่ 19 (เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ) 

778,000.00 กองช่าง 

 



-15- 

ล าดับ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

41. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างการผลิต
และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete 
ช่วงที่ 1 จากสามแยกถนนบ ารุงราษฎร์ 1 (สามแยกศูนย์
ราชการเทศบาลฯ)  ถึงสามแยกถนนราษฎร์อุทิศ 3 หมู่ที่ 19 
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

963,000 กองช่าง 

42. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างการผลิต
และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete 
ถนนสุขาภิบาล 8 จากข้างเซเว่นฯ – รพ.เชียงยืน หมู่ 5  
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

661,000 กองช่าง 

43. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างการผลิต
และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete 
ถนนสุขาภิบาล 7 สี่แยกถนนซอยจันทร์เจ้า หมู่ 18 ถึงสาม
แยกถนนเทวราช หมู่ 4 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

667,000 กองช่าง 

44. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและ
สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเน่ืองในวันสิ่งแวดล้อมโลก 

15,000.00 
กอง
สาธารณสุข 

45. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและ
สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น โครงการคลองสวยน้ าใส คนไทยมีความสขุ 20,000.00 กอง

สาธารณสุข 

46. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและ
สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

โครงการวางท่อ คสล. (มอก.) ถนนเข้าหนองบ ารุงราษฎร์หมู่ที่ 19 227,000.00 กองช่าง 

47. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและ
สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

โครงการงานขุดวางท่อส่งน้ าประปาบาดาล ขนาด 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 น้ิว จากหน้าชมรมผู้สูงอายุ ถึง ถังน้ าใส
ในส านักงานการประปา หมู่ 18 

150,000.00 กองช่าง 

48. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและ
สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

โครงการปรับปรุงคันดินบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยบ่อที่ 3              
ระยะที่ 2 (ระยะที่ 1) 

310,000.00 
กอง
สาธารณสุข 

49. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างการผลิต
และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

โครงการปรับปรุงคันดินบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยบ่อที่ 3              
ระยะที่ 2 (ระยะที่ 2) 

100,000.00 
กอง
สาธารณสุข 

50. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างการผลิต
และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

โครงการจัดซื้อดินและหินลูกรังเพื่อฝังกลบขยะมูลฝอย 450,000.00 
กอง
สาธารณสุข 

51. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างการผลิต
และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องปฏิบัติการกองคลังเทศบาล
ต าบลเชียงยืน 

300,000.00 กองช่าง 

52. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างการผลิต
และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

โครงการปูายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 233,000.00 กองช่าง 

53. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างการผลิต
และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

ค่าจ้างออกแบบจ้างควบคุมงานที่จ่ายใหแ้ก่รัฐและเอกชน
หรือนิติบุคคล 

150,000.00 กองช่าง 

54. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างการผลิต
และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง(ค่าK) 100,000.00 กองช่าง 

55. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างการผลิต
และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.(มอก.ชั้น 3)                    
ถนนสนามชัย 4 ข้างร้านเต่ิงลาบเป็ด หมู่ 5 

331,900 กองช่าง 

56. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างการผลิต
และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

โครงการเสริมผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete                     
ถนนสนามชัย 4 ข้างร้านเต่ิงลาบเป็ด หมู่ 5 

209,000 กองช่าง 

57. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและ
การพัฒนาบุคลากร 

สนับสนุนให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และผู้บริหารท้องถิ่น
ได้รับการฝึกอบรมอย่างสม่ าเสมอ (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ) 

561,500 ส านักปลัด  
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58. 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าจ้างเหมาบริการ                3,857,100 
ส านัก/ทุก
กองงาน 

59. 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ
กลุ่มต่างๆ 

0.00 ส านักปลัด  

60. 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์กรของ
พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาล 

0.00 ส านักปลัด  

61. 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์กรของคณะ
ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล 

0.00 ส านักปลัด  

62. 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าสินไหมทดแทนตาม พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที ่

30,000.00 ส านักปลัด  

63. 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนา
บุคลากร 

โครงการเช่าพื้นที่ให้บริการเว็บไซด์และค่าจ้างเหมา
ปรับปรุงและดูแลเว็บไซด์ 

13,000.00 ส านักปลัด  

64. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนา
บุคลากร 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5,000.00 ส านักปลัด  

65. 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนา
บุคลากร โครงการจัดท าวารสารและเอกสารเผยแพร่ข่าวสาร 15,000.00 ส านักปลัด  

66. 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนา
บุคลากร 

โครงการจัดซื้อกล้อง CCTV 0.00 ส านักปลัด  

67. 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนา
บุคลากร 

โครงการค่าจ้างที่ปรึกษาในการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการที่มีต่อเทศบาล 

20,000.00 ส านักปลัด 

68. 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าเบี้ยประกันภัยรถ 35,000.00 ส านักปลัด  

69. 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนา
บุคลากร 

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 20,000.00 กองคลัง 

70. 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 748,000 
ส านัก/ทุก
กองงาน 

71. 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ 600,000 
ส านัก/ทุก
กองงาน 

72. 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์ 390,000 
ส านัก/ทุก
กองงาน 

73. 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนา
บุคลากร 

โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชน 

25,000.00 ส านักปลัด  

74. 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนา
บุคลากร 

อุดหนุนโครงการบริจาคโลหิต 5,000.00 ส านักปลัด  

75. 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนา
บุคลากร 

สนับสนุนการจัดงานบุญคุณลานและของดีเมืองเชียง
ยืน 30,000.00 ส านักปลัด  

76. 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนา
บุคลากร 

อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธีและงานพิธีต่างๆ 30,000.00 ส านักปลัด  

77. 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนา
บุคลากร 

โครงการจัดท าแผนและฝึกซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่การ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

10,000.00 ส านักปลัด  

78. 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนา
บุคลากร 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานการเก็บขนขยะ
มูลฝอย 

0.00 
กอง
สาธารณสุข 

79. 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนา
บุคลากร 

อุดหนุนด้านการปราบปรามและปูองกันและ
บ าบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้
ติดยาเสพติด 

10,000.00 ส านักปลัด  

80. 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าใช้จ่ายในการรังวัดสอบแนวเขตถนนสาธารณะสาย
ต่างๆในเขตเทศบาล 

0.00 กองช่าง 
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81. 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 800,000.00 กองช่าง 

82. 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนา
บุคลากร 

โครงการวางและจัดท าผังเมืองรวมชุมชนเชียงยืน 1,000.00 กองช่าง 

83. 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าจัดซื้อน้ าดิบเพื่อผลิตน้ าประปา 0.00 กองประปา 

84. 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนา
บุคลากร 

โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

0.00 
กอง
สาธารณสุข 

85. 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนา
บุคลากร 

โครงการอบรมให้ความรู้ควบคุมปูองกันโรคติดต่อ
โรคระบาดและโรคติดต่ออุบัติใหม่ 

20,000.00 
กอง
สาธารณสุข 

86. 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนา
บุคลากร 

โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ (รีไซเคิล) 30,000.00 
กอง
สาธารณสุข 

87. 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนา
บุคลากร 

โครงการเดิน-วิ่งสามวัยเพื่อสุขภาพ 0.00 
กอง
สาธารณสุข 

88. 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนา
บุคลากร 

โครงการจัดซื้อถังขยะและบ ารุงรักษา 100,000.00 
กอง
สาธารณสุข 

89. 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนา
บุคลากร 

โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต าบล
เชียงยืน 

0.00 
กอง
สาธารณสุข 

90. 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนา
บุคลากร 

โครงการก่อสร้างอาคารงานปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเทศบาลต าบลเชียงยืน 

0.00 กองช่าง 

91. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้และ
ศูนย์กลางวัฒนธรรม 

โครงการจัดประชุมในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

5,000.00 กอง
การศึกษา 

92. 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้และ
ศูนย์กลางวัฒนธรรม 

โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา 1,000.00 ส านักปลัด  

93. 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้และ
ศูนย์กลางวัฒนธรรม 

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก 100,000.00 
กอง
การศึกษา  

94. 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้และ
ศูนย์กลางวัฒนธรรม 

โครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาการของเด็ก 30,000.00 
กอง
การศึกษา  

95. 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้และ
ศูนย์กลางวัฒนธรรม 

โครงการจัดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลเชียงยืน 

30,000.00 
กอง
การศึกษา  

96. 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้และ
ศูนย์กลางวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน 10,000.00 
กอง
การศึกษา  

97. 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้และ
ศูนย์กลางวัฒนธรรม 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในห้องเรียน 30,000.00 
กอง
การศึกษา  

98. 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้และ
ศูนย์กลางวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 386,500.00 
กอง
การศึกษา  

99. 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้และ
ศูนย์กลางวัฒนธรรม 

โครงการปฏิบัติธรรม 0.00 
กอง
การศึกษา  

100. 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้และ
ศูนย์กลางวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานประเพณี
และงานรัฐพิธีต่างๆ 

230,000.00 
กอง
การศึกษา  

101. 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้และ
ศูนย์กลางวัฒนธรรม 

โครงการวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 10,000.00 
กอง
การศึกษา  

102. 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้และ
ศูนย์กลางวัฒนธรรม เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 3,940,000.00 

กอง
การศึกษา  

103. 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้และ
ศูนย์กลางวัฒนธรรม 

โครงการขับเคลื่อนการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชน
ต าบลและสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล 

15,000.00 
กอง
การศึกษา  
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ล าดบั ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

104. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ โครงการปกปูองสถาบัน 50,000.00 ส านักปลัด  

105. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว 20,000.00 ส านักปลัด  

106. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 
โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลใน
ครอบครัว 

20,000.00 ส านักปลัด  

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 

             เทศบาลต าบลเชียงยืน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ               
โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 57 โครงการ จ านวนเงิน 24,365,812.76 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จ านวน 56 โครงการ จ านวนเงิน 23,824,237.76 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้
ดังนี ้

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การกอ่หนี้ผกูพัน/ 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ ลงนามในสัญญา 

ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของสงัคมและชุมชนในท้องถิ่น 19 9,739,530.40 19 9,700,130.40 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจในท้องถิ่น 

15 4,863,482.84 14 4,631,482.84 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาบุคลากร 18 5,408,893.52 18 5,138,718.52 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม 4 4,314,306.00 4 4,314,306.00 

ยุทธศาสตร์สร้างสังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 1 39,600.00 1 39,600.00 

รวม 57 24,365,812.76 56 23,824,237.76 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลเชียงยืน ท่ีมีการก่อหน้ีผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังน้ี 

ล าดับ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน งบตาม
ข้อบัญญตัิ/              
เทศบัญญัต ิ

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 
ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งของสังคมและชุมชน
ในท้องถิ่น 

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,552,800.00 1,210,400.00 1,210,400.00 342,400.00 

2. 
ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งของสังคมและชุมชน
ในท้องถิ่น 

เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 60,000.00 41,500.00 41,500.00 18,500.00 

3. 
ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งของสังคมและชุมชน
ในท้องถิ่น 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,708,000.00 6,114,000.00 6,114,000.00 594,000.00 

4. 
ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งของสังคมและชุมชน
ในท้องถิ่น 

เงินส ารองจ่าย 2,319,800.00 2,306,583.40 2,267,183.40 13,216.60 

5. 
ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งของสังคมและชุมชน
ในท้องถิ่น 

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลต าบลเชยีงยืน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

6. 
ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งของสังคมและชุมชน
ในท้องถิ่น 

โครงการให้ความรู้แก่ผู้น า
ชุมชนเก่ียวกับการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยและการ
เลือกตั้งในระดับต่างๆ 

20,000.00 19,890.00 19,890.00 110.00 

7. 
ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งของสังคมและชุมชน
ในท้องถิ่น 

โครงการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลเชียงยืน 

42,000.00 28,705.00 28,705.00 13,295.00 

8. 
ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งของสังคมและชุมชน
ในท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ให้มีเวทีประชาคม 

30,000.00 29,655.00 29,655.00 345.00 

9. 
ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งของสังคมและชุมชน
ในท้องถิ่น 

โครงการเลือกต้ังและ
รณรงค์ในการเลือกต้ังระดับ
ต่างๆ 

700,000.00 635,902.00 635,902.00 64,098.00 

10. 
ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งของสังคมและชุมชน
ในท้องถิ่น 

โครงการลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปใีหม ่

15,000.00 14,980.00 14,980.00 20.00 

11. 
ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งของสังคมและชุมชน
ในท้องถิ่น 

โครงการลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

15,000.00 14,780.00 14,780.00 220.00 

12. 
ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งของสังคมและชุมชน
ในท้องถิ่น 

โครงการจัดต้ังและฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 

13. 
ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งของสังคมและชุมชนใน
ท้องถิ่น 

โครงการเทศบาลต าบลเชยีง
ยืนน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีในชุมชน 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

14. 
ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งของสังคมและชุมชน
ในท้องถิ่น 

โครงการจ้างคนพิการเข้า
ท างาน 

108,000.00 108,000.00 108,000.00 0.00 
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ล าดับ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน งบตาม
ข้อบัญญตัิ/
เทศบัญญัต ิ

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

15. 
ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งของสังคมและชุมชน
ในท้องถิ่น 

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
โรคไข้เลือดออก 

50,000.00 48,000.00 48,000.00 2,000.00 

16. 
ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งของสังคมและชุมชน
ในท้องถิ่น 

โครงการโรคพิษสุนัขบ้าและ
คุมก าเนิดในสุนัขและแมว 

47,000.00 39,725.00 39,725.00 7,275.00 

17. 
ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งของสังคมและชุมชน
ในท้องถิ่น 

โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม 

35,300.00 35,300.00 35,300.00 0.00 

18. 
ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งของสังคมและชุมชน
ในท้องถิ่น 

เงินสมทบระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 

19. 
ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งของสังคมและชุมชน
ในท้องถิ่น 

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

80,000.00 79,910.00 79,910.00 90.00 

20. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างการผลิตและสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่
สาธารณะและถนนสายต่างๆ 
ในเขตเทศบาล 

150,000.00 149,970.00 149,970.00 30.00 

21. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างการผลิตและสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

โครงการก่อสร้างเสริมผิว
จราจรแบบ Asphalt 
Concrete(Hot mix) ถนน
ประชาอุทิศ 1(ซอยจันทร์เจ้า) 
ถึงสามแยกตัดกับถนน
สุขาภิบาล 3 หมู่ 18 

548,000.00 547,300.00 547,300.00 700.00 

22. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างการผลิตและสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

งานขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ
และปรับปรุงระบบไฟฟูา
สาธารณะในเขตเทศบาล 

400,000.00 75,032.84 75,032.84 324,967.16 

23. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างการผลิตและสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมเกษตรปลอด
สารพิษ 

20,000.00 16,980.00 16,980.00 3,020.00 

24. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
การผลิตและสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจในท้องถิ่น 

โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แบบ Asphalt Concrete (Hot 
mix)จากปากทางถนนหมายเลข 
12 ถนนสุขาภิบาล 5 ถึงสาม
แยกถนนประชาอุทิศ 2 หมู่ที่ 
18 

370,000.00 367,700.00 367,700.00 2,300.00 

25. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
การผลิตและสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจในท้องถิ่น 

โครงการอนุรักษ์และส่งเสริม
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมเน่ืองในวัน
สิ่งแวดล้อมโลก 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

26. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างการผลิตและสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

โครงการวางท่อ คสล. (มอก.) 
ถนนทางเข้าหนองบ ารุง
ราษฎร์ หมู่ที่ 19 

227,000.00 226,500.00 226,500.00 500.00 
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ล าดับ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน งบตาม
ข้อบัญญตัิ/              
เทศบัญญัต ิ

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

27. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างการผลิตและสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

โครงการจัดซื้อดินและหิน
ลูกรังเพื่อฝังกลบขยะมูล
ฝอย 

450,000.00 449,000.00 449,000.00 1,000.00 

28. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างการผลิตและสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

โครงการปรับปรุงต่อเติม
ห้องปฏิบัติการกองคลัง
เทศบาลต าบลเชียงยืน 

300,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00 

29. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างการผลิตและสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

โครงการปูายสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ 

233,000.00 232,000.00 0.00 1,000.00 

30. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างการผลิตและสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

ค่าจ้างออกแบบจ้างควบคุม
งานที่จ่ายให้แก่รัฐและ
เอกชนหรือนิติบุคคล 

150,000.00 149,000.00 149,000.00 1,000.00 

31. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างการผลิตและสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

โครงการเสริมผิวจราจร แบบ 
Asphalt Concrete (Hot 
mix) ถนนบ ารุงราษฎร์ 1 
จากสามแยกศูนย์ราชการ
เทศบาลฯ ถึงสามแยกถนน
หมายเลข 12 หมู่ 19 (เงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ) 

778,000.00 777,000 777,000 1,000 

32. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างการผลิตและสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

โครงการก่อสร้างเสริมผิว
จราจรแบบ Asphalt 
Concrete ช่วงที่ 1 จากสาม
แยกถนนบ ารุงราษฎร์ 1 (สาม
แยกศูนย์ราชการเทศบาลฯ)  
ถึงสามแยกถนนราษฎร์อุทิศ 
3 หมู่ที่ 19 (เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

963,000 962,000 962,000 1,000 

33. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างการผลิตและสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

โครงการก่อสร้างเสริมผิว
จราจรแบบ Asphalt 
Concrete ถนนสุขาภิบาล 8 
จากข้างเซเว่นฯ – รพ.เชียงยืน 
หมู่ 5  (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

661,000 660,000 660,000 1,000 

34. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างการผลิตและสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

โครงการก่อสร้างเสริมผิว
จราจรแบบ Asphalt 
Concrete ถนนสุขาภิบาล 7 
สี่แยกถนนซอยจันทร์เจ้า หมู่ 
18 ถึงสามแยกถนนเทวราช 
หมู่ 4 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

667,000 666,000 666,000 1,000 

35. 
ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการองค์กรและการ
พัฒนาบุคลากร 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

350,000.00 187,182.00 187,182.00 162,818.00 

36. 
ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการองค์กรและการ
พัฒนาบุคลากร 

ค่าจ้างเหมาบริการ 3,857,100 2,883,210 2,614,210 973,890 
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ล าดับ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน งบตาม
ข้อบัญญตัิ/            
เทศบัญญัต ิ

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

37. 
ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการองค์กรและการ
พัฒนาบุคลากร 

โครงการเช่าพื้นที่
ให้บริการเว็ปไซด์และ
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงและ
ดูแลเว็ปไซด์ 

13,000.00 11,955.00 11,955.00 1,045.00 

38. 
ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการองค์กรและการ
พัฒนาบุคลากร 

โครงการจัดท าวารสารและ
เอกสารเผยแพร่ข่าวสาร 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

39. 
ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการองค์กรและการ
พัฒนาบุคลากร 

โครงการค่าจ้างที่ปรึกษาใน
การส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการที่มีต่อ
เทศบาล 

20,000.00 18,000.00 18,000.00 2,000.00 

40. 
ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการองค์กรและการ
พัฒนาบุคลากร 

ค่าเบี้ยประกันภัยรถ 35,000.00 18,026.29 18,026.29 16,973.71 

41. 
ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการองค์กรและการ
พัฒนาบุคลากร 

โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

42. 
ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการองค์กรและการ
พัฒนาบุคลากร 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 748,000.00 674,034 674,034 73,966 

43. 
ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการองค์กรและการ
พัฒนาบุคลากร 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ยานพาหนะ 

600,000.00 467,707.22 467,707.22 132,292.78 

44. 
ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการองค์กรและการ
พัฒนาบุคลากร 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 

390,000 70,015.01 70,015.01 319,984.99 

45. 
ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการองค์กรและการ
พัฒนาบุคลากร 

โครงการอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน 

25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 

46. 
ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการองค์กรและการ
พัฒนาบุคลากร 

สนับสนุนการจัดงานบุญ
คูณลานและของดีเมือง
เชียงยืน 

30,000.00 26,300.00 26,300.00 3,700.00 

47. 
ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการองค์กรและการ
พัฒนาบุคลากร 

อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธี
และงานพิธีต่างๆ 

30,000.00 25,000.00 25,000.00 5,000.00 

48. 
ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการองค์กรและการ
พัฒนาบุคลากร 

โครงการจัดท าแผนและ
ฝึกซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่
การปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

10,000.00 8,750.00 8,750.00 1,250.00 

49. 
ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการองค์กรและการ
พัฒนาบุคลากร 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

800,000.00 753,300.00 752,125.00 46,700.00 

50. 
ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการองค์กรและการ
พัฒนาบุคลากร 

โครงการอบรมให้ความรู้
ควบคุม ปูองกันโรคติดต่อ
โรคระบาดและโรคติดต่อ
อุบัติใหม ่

20,000.00 19,930.00 19,930.00 70.00 
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ล าดับ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน งบตาม
ข้อบัญญตัิ/             
เทศบัญญัต ิ

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

51. 
ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการองค์กรและการ
พัฒนาบุคลากร 

โครงการส่งเสริมการคัด
แยกขยะ (รีไซเคิล) 

30,000.00 19,940.00 19,940.00 10,060.00 

52. 
ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการองค์กรและการ
พัฒนาบุคลากร 

โครงการจัดซื้อถังขยะและ
บ ารุงรักษา 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

53. 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้และ
ศูนย์กลางวัฒนธรรม 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ในห้องเรียน 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

54. 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้และ
ศูนย์กลางวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 

386,500.00 326,876.00 326,876.00 59,624.00 

55. 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้และ
ศูนย์กลางวัฒนธรรม 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 

230,000.00 151,630.00 151,630.00 78,370.00 

56. 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้และ
ศูนย์กลางวัฒนธรรม 

เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน 

3,940,000.00 3,805,800.00 3,805,800.00 134,200.00 

57. 
ยุทธศาสตร์สร้างสังคมเอ้ือ
อาทรและสมานฉันท์ 

โครงการปกปูองสถาบัน 50,000.00 39,600.00 39,600.00 10,400.00 

 

1.5 ผลการด าเนินงาน 

                    เทศบาลต าบลเชียงยืน ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณปี 2564 ในเขตพื้นท่ี 
โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นท่ีตลอดจน
โครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนท้ังในพื้นท่ีและพื้นท่ีใกล้เคียง                    
ยกตัวอย่าง ดังนี้ 

เบ้ียยังชีพคนพิการ   เบ้ียยังชีพผู้ปวุยเอดส์ เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
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เงินส ารองจ่าย  -โครงการฉีดวัคซีนปูองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในวันท่ี 30 กันยายน 2564 เข็มท่ี 1 
และวันท่ี 21 ตุลาคม 2564 เข็มท่ี 2 

         

          

โครงการให้ความรู้แก่ผู้น าชุมชนเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการเลือกตั้งในระดับต่างๆ 

          

โครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเชียงยืน  ดังนี้                                                                                      
โครงการจัดท าแผนชุมชนแบบบูรณาการ  ในวันท่ี 15-17 มิถุนายน 2564 
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โครงการจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2564  วันท่ี 19-22 ตุลาคม 2563 

           

โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้มีเวทีประชาคม   

              .                                                   

โครงการเลือกตั้งและรณรงค์ในการเลือกตั้งระดับต่างๆ 
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โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจ าปี 2564 

            

โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี 2564 

            

โครงการจัดต้ังและฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน(อปพร.) 

 

 

 

 

งานประเพณีบุญข้าวคูณลานและงานของดีเมืองเชียงยืน ประจ าปี 2564 ในวันท่ี 23-25 ธันวาคม 25 
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ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการโรคไข้เลือดออก 

             

โครงการโรคพิษสุนัขบ้าและคุมก าเนิดในสุนัขและแมว 

             

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 

             

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์สถานท่ีสาธารณะและถนนสายต่างๆ  ในเขตเทศบาล 

              

โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแบบ Asphalt concrete บริเวณถนนสุขาภิบาล 7 จากส่ีแยกถนนซอยจันทร์เจ้า 
หมู่ท่ี 18   ถึงสามแยกถนนเทวราช หมู่ท่ี 4  

ก่อนด าเนินการ      หลังด าเนินการ 

              

งานขยายเขตไฟฟูาสาธารณะและปรับปรุงระบบไฟฟูาสาธารณะในเขตเทศบาล 
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โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ  ในวันท่ี 28 มิถุนายน 2564 

           

โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเนื่องในวันส่ิงแวดล้อมโลก 

               

โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแบบ Asphalt concrete บริเวณถนนบ ารุงราษฎร์ 1 จากสามแยกถนนหมายเลข 
12 หมู่ 19  

ก่อนด าเนินการ      หลังด าเนินการ 

      

โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแบบ Asphalt concrete ช่วงท่ี 1 จากสามแยกถนนบ ารุงราษฎร์ 1 (สามแยก
ศูนย์ราชการเทศบาลต าบลเชียงยืน) ถึงสามแยกถนนราชอุทิศ 3 หมู่ท่ี 19 ช่วงท่ี 2 จากสามแยกถนนราษฎร์อุทิศ 
3 ถึงสามแยกถนนสาย              เชียงยืน – โกสุมฯ หมู่ท่ี 19  

ก่อนด าเนินการ      หลังด าเนินการ 
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โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแบบ Asphalt concrete บริเวณถนนสุขาภิบาล 8 ข้างร้าน 7-ELEVEN                       
ถึงโรงพยาบาลเชียงยืน หมู่ท่ี 5  

ก่อนด าเนินการ      หลังด าเนินการ 

                    

โครงการวางท่อ คสล.(มอก.) ถนนเข้าหนองบ ารุงราษฎร์ หมู่ท่ี 19  

ก่อนด าเนินการ                         หลังด าเนินการ 

                

โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแบบ Asphalt concrete บริเวณถนนประชาอุทิศ 1 ซอยจันทร์เจ้า ถึงสามแยก
ตัดกับถนนสุขาภิบาล 3  หมู่ท่ี 18 ต าบลเชียงยืน อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

ก่อนด าเนินการ                               หลังด าเนินการ 
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โครงการก่อสร้างปูายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก                    
พ.ศ. 2562  

 

 

 

 

 

 

 

 

ซ่อมแซมอาคารส านักงานกองการประปา เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการกองช่างเทศบาลต าบลเชียงยืน                                                                 
ณ อาคารส านักงานกองการประปา เทศบาลต าบลเชียงยืน ต าบลเชียงยืน อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

ก่อนด าเนินการ                           หลังด าเนินการ 

              

ซ่อมแซมบ่อพัก คสล. หลังวัดปัจจิม หมู่ท่ี 4  ต าบลเชียงยืน อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

ก่อนด าเนินการ                            หลังด าเนินการ 
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ซ่อมแซมถนน คสล. และฝาบ่อพัก หมู่ท่ี 3, 4 และ 18 ต าบลเชียงยืน อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานกองคลังเทศบาลต าบลเชียงยืน ต าบลเชียงยืน อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

ก่อนด าเนินการ         หลังด าเนินการ 

 

ซ่อมแซมถนนลูกรังห้วยทรายขาว ชุมชนสนามชัย หมู่ท่ี 5 ต าบลเชียงยืน อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

ก่อนด าเนินการ               หลังด าเนินการ 
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ซ่อมแซมศาลากลางน้ า สวนสาธารณะหนองบ ารุงราษฎร์ หมู่ท่ี 19 ต าบลเชียงยืน อ าเภอเชียงยืน จังหวัด
มหาสารคาม 

ก่อนด าเนินการ                                    หลังด าเนินการ 

 

ขุดลอกรางระบายน้ า รางยู พร้อมขนทิ้ง ณ บริเวณถนนพิทักษ์อุทิศ 2 และทางหลวงหมายเลข 2152 หมู่ท่ี 4 
ต าบลเชียงยืน อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

ก่อนด าเนินการ                                  หลังด าเนินการ 

 

 

 

  

ซ่อมแซมฝาบ่อพัก และถนน คสล. ภายในเขตเทศบาลต าบลเชียงยืน  

ซ่อมแซมระบบไฟฟูาอาคารตลาดสดเทศบาลฯ ต าบลเชียงยืน อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
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ซ่อมแซมรางระบายน้ า และท่อระบายน้ าพร้อมฝาบ่อพัก หมู่ท่ี 4 และหมู่ท่ี 18 ต าบลเชียงยืน อ าเภอเชียงยืน 
จังหวัดมหาสารคาม 
หมู่ 4 ก่อนด าเนินการ          หลังด าเนินการ 

 

 

 

 

 

หมู่ 18 ก่อนด าเนินการ          หลังด าเนินการ 

 

 

 

 

ซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก พร้อมบดทับด้วยเครื่องจักร 2 ช่วง หมู่ท่ี 5  
ก่อนด าเนินการ                  หลังด าเนินการ 

ขุดลอกท่อระบายน้ าพร้อมขนย้ายตะกอนไปก าจัดภายในเขตเทศบาลต าบลเชียงยืน 
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โครงการอบรมให้ความรู้ควบคุมปูองกันโรคติดต่อโรคระบาดและโรคติดต่ออุบัติใหม่ 

           

อุดหนุนงานพิธีและรัฐพิธีต่างๆ                                                                                                           
กิจกรรมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช ประจ าปี 2564  ในวันท่ี 23 ตุลาคม 2563 

         

กิจกรรมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันชาติและวันพอ่แห่งชาติ ในวันท่ี 5 ธันวาคม 2563    

          

กิจการรมลงนามถวายพระพรวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันท่ี 28 กรกฎาคม 
2564    
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กิจการรมลงนามถวายพระพรวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถพระบรมราช
ชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ   ในวันท่ี 12 สิงหาคม 2564    

          

กิจกรรมจิตอาสา  

            

         

กิจกรรมจัดให้มีตู้ปันสุข 
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กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต าบลเชียงยืน    

            

โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ (รีไซเคิล) 

           

           

โครงการจัดซื้อถังขยะและบ ารุงรักษา   
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 
เทศบาลต าบลเชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 

 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการทั้งหมด อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

 จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ 

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 
1.ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งของสังคมและชุมชน
ในท้องถิ่น 

62 19,426,000.00 30 11,171,100.00 19 9,739,530.40 19 9,700,130.40 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างการผลิตและสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

151 255,850,516.00 26 7,242,900.00 15 4,863,482.84 14 4,631,482.84 

3.ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการองค์กรและการพัฒนา
บุคลากร 

68 44,915,000.00 34 7,144,100.00 18 5,408,893.52 18 5,138,718.52 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้และ
ศูนย์กลางวัฒนธรรม 

23 8,600,000.00 13 4,787,500.00 4 4,314,306.00 4 4,314,306.00 

5.ยุทธศาสตร์สร้างสังคมเอ้ือ
อาทรและสมานฉันท ์

7 760,000.00 3 90,000.00 1 39,600.00 1 39,600.00 

รวม 311 329,551,516.00 106 30,435,600 57 24,365,812.76 56 23,824,237.76 
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ส่วนที่ 3  

การวิเคราะหก์ารติดตามและประเมนิผล 
 

การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ 94.29 

๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ 94.29 

๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ 92.86 

๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ 92.86 

๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐  
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕ 94.29 

   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ 85 

   ๕.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การต้ัง 
งบประมาณได้ถูกต้อง  

๕ 88.57 

    5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 100 

   ๕.๕ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

5 80 

   5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 94.29 

   ๕.๗  โครงการมคีวามสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด ๕ 100 

   5.8  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง 
มั่นคั่ง ย่ังยืนภายใต้หลักประชารัฐ 

๕ 88.57 

   5.9  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๕ 85.71 

   ๕.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ 94.29 

   ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ  5 88.57 

   ๕.๑2 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ 97.14 

รวม ๑๐๐ 93.43 

 

สรุปคะแนนเฉล่ียท่ีได้การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเฉล่ียเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคล่ือน
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 ผลปรากฏว่าเทศบาลต าบลเชียงยืน
ได้คะแนนร้อยละ 93.43 เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
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การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน                                         
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานของขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 2๐ 98.57 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 2๐ 92.86 
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 6๐  
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 10 84.29 

๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 10 92.86 

๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 82.86 

๓.๔ วิสัยทัศน์ 5 94.29 

๓.๕ กลยุทธ์ 5 94.29 

๓.๖ เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 91.43 

๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 97.14 

๓.๘ แผนงาน 5 94.29 

๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 97.14 

รวม ๑๐๐ 92.71 

 
 สรุปคะแนนเฉล่ียท่ีได้การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  จากคะแนนเฉล่ียเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้   เพื่อให้
เกิดความสอดคล้องและขับเคล่ือนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกวา่ร้อยละ 80 
ผลปรากฏว่าเทศบาลต าบลเชียงยืนได้คะแนนร้อยละ 92.71 เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
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ส่วนที่ 4  

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 

๑.  สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม 
    ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  มาตรา 253 ก าหนดให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชน
ทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 13 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

          ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลเชียงยืน จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท า
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น                            
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ
เทศบาลต าบลเชียงยืน ดังนี้ 

  รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 

เทศบาลต าบลเชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 
 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการท้ังหมด อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

 จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ 

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 

1.ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งของสังคมและชุมชนใน
ท้องถิ่น 

62 19,426,000.00 30 11,171,100.00 19 9,739,530.40 19 9,700,130.40 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างการผลิตและสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

151 255,850,516.00 26 7,242,900.00 15 4,863,482.84 14 4,631,482.84 

3.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
องค์กรและการพัฒนาบุคลากร 

68 44,915,000.00 34 7,144,100.00 18 5,408,893.52 18 5,138,718.52 

4.ยุทธศาสตรด์้านการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้และ
ศูนย์กลางวัฒนธรรม 

23 8,600,000.00 13 4,787,500.00 4 4,314,306.00 4 4,314,306.00 

5.ยุทธศาสตร์สร้างสังคมเอ้ือ
อาทรและสมานฉันท ์

7 760,000.00 3 90,000.00 1 39,600.00 1 39,600.00 

รวม 311 329,551,516.00 106 30,435,600 57 24,365,812.76 56 23,824,237.76 
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2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต 
   

      เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเชียงยืน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖4  เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเปูาหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อส่ังการของ                         
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว  เทศบาลต าบลเชียงยืนจึงได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ในระบบ e-plan  และได้น าข้อมูลในระบบอีแพลน
ดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้  ซึ่งในครั้งนี้ก็ยังควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเชียงยืน  มีมติเสนอคณะ
ผู้บริหารให้ส านัก/กองงานต่างๆ  มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ทุกโครงการ/กิจกรรม                    
ท่ีมีการด าเนินการในปีงบประมาณนั้น  เพื่อใช้ประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล                 
เชียงยืน  ในคราวต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


