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ประกาศเทศบาลตำบลนางแล 

เรื่อง  การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนางแล 
ประจำปีปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

 
*************************** 

  ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น            
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ (๓)  ทั้งนี้  ได้นำข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (e-plan) มาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนางแลดังกล่าวด้วย            
โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการติดตามรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อนายกเทศมนตรี และนายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาล และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   

ดังนั้น เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เทศบาลตำบลนางแล จึงขอประกาศผล
การดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลนางแล ประจำปีปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการ
บริหารจัดการเทศบาลตำบลนางแลให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ทั้งนี้ สามารถขอดูหรือสอบถามรายละเอียดข้อมูล
เพ่ิมเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลนางแล ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนางแล หรือที่เว็บไซด์ 
www.nanglae.go.th 
      

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐ เดือน  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 
        

 
          (นายสุรินทร์  เขื่อนเพชร) 

                  นายกเทศมนตรีตำบลนาแล 
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รายงานผลติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาสี่ปี  

(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
และแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  

 

เดือนตุลาคม2561– เดือนกันยายน ๒๕๖2 
 
 
 

เทศบาลตำบลนางแล 
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

 
 

 
 



 

 

๓ 
 

1. การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำ
การประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลนางแล 

 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดำเนินงาน 
ไม่ม ี

การดำเนินงาน 
เอกสารหลักฐาน 

ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

   
√  คำสั่งเทศบาลตำบล

นางแลที่ 

๒.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

√   

๓.มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ √   

๔.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

√  คำสั่งเทศบาลตำบล
นางแลที่ 
220/2561 ลว 
30 พ.ค.2561 

๕.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพฒันาท้องถิ่น 

√   

๖.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่และประชาคมท้องถิ่นพิจารณา
ร่างแผนยทุธศาสตร์การพัฒนา 

√   

ส่วนที่ ๒ กาจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น    

๗.มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำ
ฐานข้อมูล 

√  ส่วนท่ี 1 สภาพ
ทั่วไปและข้อมลู
พื้นฐาน 

๘.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำ
แผน 

√  การประชุม
ประชาคมร่วมกับ
คณะกรรมการ
พัฒนา 

๙.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (Swot) เพ่ือประเมิน
สถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น 

√  ส่วนการวิเคราะห์
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
หน้า 86 – 90  

๑๐.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

√  ส่วนแผนผัง
ยุทธศาสตร ์
แบบ ยท.02 

๑๑.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

√  แบบ ยท.01 
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ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดำเนินงาน 
ไม่ม ี

การดำเนินงาน 
เอกสารหลักฐาน 

๑๒.มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน √  ส่วนแผนผัง
ยุทธศาสตร ์
แบบ ยท.02/ส่วน
รายละเอียดแผน
ยุทธศาสตร์      
การพัฒนาเทศบาล
ตำบลนางแล 

๑๓.มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น √  ส่วนแผนผัง
ยุทธศาสตร ์
แบบ ยท.02/ส่วน
รายละเอียดแผน
ยุทธศาสตร์      
การพัฒนาเทศบาล
ตำบลนางแล 

๑๔.มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนา 

√  ส่วนแผนผัง
ยุทธศาสตร ์
แบบ ยท.02/ส่วน
รายละเอียดแผน
ยุทธศาสตร์      
การพัฒนาเทศบาล
ตำบลนางแล 

๑๕.มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
จังหวัด 

√  แบบ ยท.01 

๑๖.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา √  ประกาศเทศบาล
ตำบลนางแล 

๑๗.มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ √  แบบ ผ.01/แบบ ผ.
02/แบบ ผ.05/
แบบ ผ.08 

๑๘.มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผน
ยุทธศาสตร์ 

√  ส่วนท่ี 5 การ
ติดตามและ
ประเมินผล 

 
 
 
 
 
 



 

 

๕ 
 

2. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
              ประกอบด้วย 
 1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
 1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน 
 1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย 
       (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
       (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
       (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10คะแนน 
       (4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
 (5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
       (6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
       (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
       (8) แผนงาน 5 คะแนน 
       (9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
       (10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน 
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนางแล 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
3.4 วิสัยทัศน ์ (5) 
3.5 กลยุทธ ์ (5) 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
3.8 แผนงาน (5) 
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 
รวม 100 
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การให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตำบลนางแล 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศลักษณะของดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ปา่ไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/
การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 
 
 
 

 
3 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน
ประชากรและช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 
 

2 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2) 2 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 1.75 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกจิพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ำ) 

(2) 2 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจำป ีภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 2 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  

(2) 2 

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 2 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิน่ โดยใช้กระบวนการร่วมคดิ 
ร่วมทำ ร่วมตดัสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับ
การพฒันาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(3) 2.5 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยงความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 

15 
(2) 

 
1.88 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกดิขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(1) 0.88 

 



 

 

๕ 
 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพตดิ 
เทคโนโลยี จารตี ประเพณี วัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(2) 1.88 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(2) 1.88 

(5) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(2) 1.75 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength    
(จุดแข็ง) W-Weaknrss(จุดอ่อน) O-Opportonity(โอกาส)และ T-
Threat (อุปสรรค) 

(2) 1.75 

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มี
การนำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมุติฐานของ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปญัหาหรือวิธีการแก้ไขปญัหา การ
กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแกไ้ขปัญหา 

(2) 1.75 

(8) สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 -2560 เช่น สรุป
สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(1) 0.88 

(9) ผลทีไ่ด้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-
2560 เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคญั ผลกระทบ และสรุปปัญหา
อุปสรรคการดำเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการแกไ้ข 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 

(1) 0.93 

3. ยุทธศาสตร ์
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

65 
(10) 

 
8.67 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 

(10) 8.33 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ       
Thailand 4.0 

(10) 8.33 

 
 



 

 

๖ 
 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
3.4 วิสัยทัศน ์
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
 
3.6 เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
3.9 ความเช่ือมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 
 
 
 
3.10 ผลผลิต/
โครงการ  

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5) 4.33 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหนา้ที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวสิัยทัศน์ หรือแสดงให้
เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดำเนนิการให้บรรลุวิสยัทัศน์น้ัน 

(5) 4.5 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนนุต่อ
กลยุทธ์ที่จะเกดิขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(5) 4.67 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสยัทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะ
นำไปสูผ่ลสำเร็จทางยุทธศาสตร ์

(5) 4.67 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกดิจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี้ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 4.33 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลติ/โครงการ
จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจแลละสังคมแหง่ชาติ 
ฉบับท่ี 12 Thailand 4.0 แผนพฒันาภาค/แผนพัฒนากลุม่จังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 4.33 

ผลผลติ/โครงการ เป็นผลผลิตที่เปน็ชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่ม
หรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การจดัทำ
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน 

(5) 4 

รวมคะแนน 100 88.99 

 
หมายเหตุ:  1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน  แบบสอบถามฯที่เก่ียวข้อง 
 2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลนำประเด็นการพิจารณาและรายละเอียดหลักเกณฑ์เป็นกรอบในการ
จัดทำแนวทาง วิธีการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2562  
    3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ทำการประเมินผลและสรุปผลเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561  
(หลังประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ภายใน 60 วัน) 

 
 
 



 

 

๗ 
 

3. การตดิตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

3.1 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนางแล ปี พ.ศ. ๒๕62 
 

 
ยุทธศาสตร ์

จำนวนโครงการที่
เสร็จ 

จำนวนโครงการ 
ที่อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ 
ทียังไม่ได้
ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จำนวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

จำนวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
1. การพัฒนาการศึกษา 19 95.00 0 0 0 0 0 0 1 5.00 20 100 

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่เยน็เป็นสขุ 

56 80.00 0 0 14 20.00 0 0 0 0 70 100 

3. การพัฒนาเศรษฐกิจและ
การท่องเท่ียว 

14 87.50 0 0 2 12.50 0 0 0 0 16 100 

4. การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

49 56.98 0 0 37 43.02 0 0 0 0 86 100 

5. การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4 28.57 0 0 10 71.43 0 
 

0 0 0 14 100 

6. การพัฒนาการเมืองการ
บริหารจัดการที่ดี 

28 87.50 0 0 0 0 0 0 3 12.50 31 100 

 
รวม 

 

170 71.42 0 0 0 0 0 0 4 
(เพิ่ม
ตาม

แผน 5 
ปี) 

1.68 238 
 

100 

หมายเหตุ ดำเนินการโครงการในปีงบประมาณ 2562 ได้จริง จำนวน 174 โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 
73.10 

 

3.2. การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕62 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ.2561 – 2565)  
ในปีงบประมาณ 2562 

งบประมาณเบิกจ่ายจริง          
ปี 2562 

จำนวนเงิน ร้อยละ 
(เทียบกับ

งบประมาณ
ทั้งหมดทุก
ยุทธศาสตร์    
ในปี 2562) 

จำนวนเงิน ร้อยละ 
(เทียบกับงบประมาณ

ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 

2565) ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ในปี 

2562  
1. การพัฒนาการศึกษา 7,073,770 6.84 4,870,156.04 68.85 
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่เย็นเป็นสขุ 34,485,000 33.37 16,533,282.75 47.94 
3. การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 2,132,000 2.06 344,644.42 16.17 
4. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 55,377,000 53.59 9,978,000 18.02 



 

 

๘ 
 

5. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2,191,000 2.12 46,661.55 2.13 
6. การพัฒนาการเมืองการบริหารจัดการที่ดี 2,090,000 2.02 316,791 15.16 

 

รวม 103,348,770 100 32,089,535.76 - 

3.3  ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการ 
จำนวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 
จำนวนโครงการ 

ที่ได้ปฏิบัติ 
๑.การพัฒนาด้านการศึกษา 20 20 
๒. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 70 56 

๓. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 16 14 
๔.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 86 49 
๕. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 14 4 
๖.การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการที่ดี 31 28 
 

รวม 
 

238 170 

 
4. การประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 
2562 

4.1 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  /  
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  /  
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  /  
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  /  
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม /   
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด /   
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

/   

ภาพรวม    
 
สรุปผลความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนางแลในภาพรวม พบว่า มีความพึง
พอใจ 

มากคือเรื่องมีความโปร่งใสในการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด และ
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

 



 

 

๙ 
 

 
 
 
 
 
 

4.2 ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ด้านการพัฒนาการศึกษา 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 9 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9 
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.5 
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 9.5 
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 9.5 
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.5 

ภาพรวม 9 

สรุปผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา พบว่า  ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของ 
เทศบาลตำบลนางแลด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษามากที่สุด คือ เรื่องมีความโปร่งใสในการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมและการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ำหนดอยู่ในระดับ 9.5 คะแนนหรือพอใจมาก สรุปใน
ภาพรวมด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 9 คะแนนหรือพอใจมาก 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 10 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8 
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8 
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 10 
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 10 
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8 

ภาพรวม 8.85 
 

สรุปผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข พบว่า ความพึง 



 

 

๑๐ 
 

พอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนางแลด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
มากที่สุด คือ เรื่องมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เรื่องมีความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมและเรื่องการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดอยู่ในระดับ 10 คะแนนหรือ
พอใจมาก สรุปในภาพรวมด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข  มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ 8.85 คะแนนหรือพอใจมาก 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 10 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 10 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8 
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8 
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 10 
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 10 
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8 

ภาพรวม 9.14 
 

สรุปผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว พบว่า ความพึงพอใจต่อ   
การดำเนินงานของเทศบาลตำบลนางแลด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวมากที่สุด คือ เรื่องมี
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เรื่องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม เรื่องมีความโปร่งใสในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมและเรื่องการดำเนินงานเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กำหนดอยู่ในระดับ 10 คะแนนหรือพอใจมาก สรุปในภาพรวมด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยวมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 9.14 คะแนนหรือพอใจมาก 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔   การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 10 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 10 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8 
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8 
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 10 
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 10 
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 10 

ภาพรวม 9.42 
 

 



 

 

๑๑ 
 

สรุปผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า ความพึงพอใจต่อการ
ดำเนินงาน 

ของเทศบาลตำบลนางแลด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานมากที่สุด คือ เรื่องมีการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เรื่องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
เรื่องมีความโปร่งใสในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม เรื่องการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด และ
เรื่องผล   การดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นอยู่ในระดับ 10 คะแนนหรือ
พอใจมาก สรุปในภาพรวมด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 9.42 คะแนน
หรือพอใจมาก 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8 
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8 
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 10 
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 10 
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8 

ภาพรวม 8.57 
 

 
สรุปผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า ความพึง 

พอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนางแลด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาก
ที่สุด คือ เรื่องมีความโปร่งใสในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม และเรื่ องการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
กำหนด อยู่ในระดับ 10 คะแนนหรือพอใจมาก  สรุปในภาพรวมด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 8.57 คะแนนหรือพอใจมาก 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการที่ดี 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 10 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 10 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 10 
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8 
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 10 
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 10 
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8 

ภาพรวม 9.42 



 

 

๑๒ 
 

 

 
สรุปผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหารจัดการที่ดี พบว่า ความพึงพอใจ
ต่อ 

การดำเนินงานของเทศบาลตำบลนางแลด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหารจัดการที่ดีมากท่ีสุด คือ เรื่อง
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เรื่องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม เรื่องมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เรื่องมีความโปร่งใสใน
การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม และเรื่องการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด อยู่ในระดับ 10 คะแนน
หรือพอใจมาก  สรุปในภาพรวมด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหารจัดการที่ดี มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ 9.42 คะแนนหรือพอใจมาก 
5. การตดิตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5.1การติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
          แห่งชาต ิ

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
          ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

    5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
    5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI)และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
 

การให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 



 

 

๑๓ 
 

1.การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 9 

 
 
 
 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2. การประเมินผลการนำ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมทีม่ีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณเช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลตินั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่
ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไวเ้ท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถ
ดำเนินการไดม้ีจำนวนเท่าไหรส่ามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจ
หน้าท่ีที่ได้กำหนดไว ้
 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงปรมิาณ (Quantitative) 

10 9.50 

3. การประเมินผลการนำ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ท่ีดำเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุครุภณัฑ์ การดำเนินการต่างๆ มสีภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวรสามารถใช้การไดต้ามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเปา้หมายของแผนการ
ปฏิบัติราชการตามที่ไดร้ับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคยีงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงคณุภาพ (Qualitative) 

10 8.25 

4. แ ผ น ง า น แ ล ะ
ยุทธศาสตร์การพฒันา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มคีวามสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบรูณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งนำ้) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) 

10 9 



 

 

๑๔ 
 

5.โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลตุามวิสยัทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพฒันาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 
4.88 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตผุล วิธีการดำเนนิงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 5 

 

 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความชัด 
เ จ น นำ ไ ป สู่ ก า ร ตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

 

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบจุำนวนเท่าไร กลุ่มเปา้หมายคือ
อะไร มผีลผลติอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีดำเนินงาน และ
ระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำทีไ่หน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมือ่ไร ใครคือกลุม่เป้าหมายรอง 

(5) 4 

5.4 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับแผน 
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 

 

โครงการ หากกลุ่มเปา้หมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเปา้หมายรอง (5) โครงการ
สอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5) 4.25 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 
2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิอย่าง
จริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็นเป้าหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลดุพ้นกับดักรายไดป้านกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมลำ้ทางสังคม (4) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมภิาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มปีระสิทธิภาพ 

(5) 4.13 



 

 

๑๕ 
 

5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ี
ขับเคลื่อนด้วยนวตักรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้า โภคภณัฑไ์ปสูส่ินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคดิสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวตักรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 4 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมส่ามารถแยกส่วน
ใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัด
ที่ได้กำหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบนั 

(5) 4.75 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5.8 โครงการแกไ้ขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสรมิสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้
หลักประชารัฐ 

 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยาย
ได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่
พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP) 

(5) 4.75 

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการ
ในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy)  
(2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (4) ความยตุิธรรม(Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

(5) 4.75 

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

 

การประมาณการราคาเพื่อการพฒันาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไมต่่ำกว่าร้อยละหา้
ของการนำไปตั้งงบประมาณรายจา่ยในข้อบัญญัตญิัต/ิเทศบัญญัติ 
เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฎในรูปแบบอ่ืนๆ 

(5) 5 

5.11 มีการกำหนด 
ตัวช้ีวัด (KPI) และ 
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะไดร้ับ 

มีการกำหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การ
กำหนดความพึงพอใจการกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงค์ที่เกิดทีส่ิ่งที่ไดร้ับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5) 4 



 

 

๑๖ 
 

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงคห์รือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบสุิ่งที่ต้องการ
ดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) 
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้

(5) 4 

รวมคะแนน 100 88.86 
หมายเหตุ: 1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสารรายงานผลการดำเนินงานโครงการทั้งหมดใน
ปีงบประมาณ 2562 
 2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลนำประเด็นการพิจารณาและรายละเอียดหลักเกณฑ์เป็นกรอบในการ
จัดทำแนวทาง วิธีการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2562  
   3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ทำการประเมินผลและสรุปผลเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 

 



 

 

๑๖ 
 

5.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ 2562ผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลนางแลดำเนินการเอง 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายท่ีดำเนินการจริง งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
การศึกษา 

      

1 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย 
การบริหารสถานศึกษา 

1.เพื่อให้เด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล 
นางแล ไดร้ับการสนับสนุน
อาหารกลางวันตามอัตราที่
กำหนด 

2.เพื่อให้เด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล 
นางแล ไดร้ับการสนับสนุนคา่
จัดการเรียนการสอนรายหัวตาม
อัตราที่กำหนด 

3.เพื่อให้เด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล 
นางแล ไดร้ับการสนับสนุนคา่
อุปกรณ์การเรียน คา่เครื่องแบบ
นักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีนตามอตัราที่กำหนด 

1.ค่าอาหารกลางวัน 
313,600 บาท 

2.ค่าจดัการเรียนการสอน 
108,800 บาท 

3.ค่าหนังสือเรียน (3-5)ปี 
10,800 บาท 

4.ค่าอุปกรณ์การเรียน 
10,800 บาท 

5.ค่าเครื่องแบบนักเรยีน 
16,200 บาท 

6.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
23,220 บาท 

483,420  1.เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตำบล นางแล ได้รับ
การสนับสนุนอาหารกลางวันร้อย
ละ 100 ของจำนวนนักเรียน
ทั้งหมด 

2.เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตำบล นางแล ได้รับ
การสนับสนุนค่าจดัการเรียนการ
สอนรายหัวร้อยละ 100 ของ
จำนวนนักเรียนท้ังหมด 

3.เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตำบล นางแล ได้รับ
การสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน 
ค่าเครื่องแบบ ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีนร้อยละ 100 ของจำนวน
นักเรียนท้ังหมด 

1.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 100 

 

 

2.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 100 

 

 

3.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 100 

 

ฝ่ายบรหิาร
การศึกษา  
กองการศึกษา 



 

 

๑๗ 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายท่ีดำเนินการจริง งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2 โครงการอบรมทบทวนบุคลากร
ทางการศึกษาในการจัดวาง
ระบบประกันคณุภาพ
สถานศึกษาและการจดัทำ
แผนพัฒนาการศึกษา 

เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ  
การจัดวางระบบประกันคุณภาพ
สถานศึกษาแก่ครู ผู้ดูแลเด็ก 
และบุคลากรทางการศึกษา 

1.จัดอบระบบประกัน
คุณภาพสถานศึกษาและการ
จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 

19,640 1.มีการจัดทำ SAR ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก2.มีการนำโครงการ
ในแผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี ไปสู่
แผนปฏิบัติการประจำปี 25623.
มีการจัดทำหลักสูตรศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

1.มี SAR ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก2.มี
แผนปฏิบัติการประจำปี 
25623.มหีลักสูตรศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ฝ่ายบรหิาร
การศึกษา     
กองการศึกษา 

3 โครงการอบรมผูม้ีส่วนเกีย่วข้อง
ในการส่งเสริมการพัฒนา
สมรรถนะและพัฒนาการ     
เด็กเล็ก 

เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ผู้มสี่วน
เกี่ยวข้องในการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

1.ผู้ปกครองเด็กปฐมวยัศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
นางแลเข้าร่วมโครงการ
จำนวน 61 คน               
2.ครู บุคลากรทางการศึกษา
และคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลนางแลเข้าร่วมโครงการ 
จำนวน 21 คน 

20,000 1.ผู้ปกครอง ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและคณะกรรมการบรหิาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
นางแลเข้าร่วมโครงการร้อยละ 
100 ของเป้าหมายที่กำหนด2.
ผู้ปกครอง ครู บุคลากรทาง 
การศึกษาและคณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลนางแลมีความรู้เรื่องการ
เลี้ยงดูและส่งเสริมการพัฒนาการ
เด็กเล็กให้เหมาะสมตามวยัโดยใช้
นิทานเป็นสื่อ ร้อยละ 100 ของ
เป้าหมายที่กำหนด 

1.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 100 

 

2.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 100 

ฝ่ายบรหิาร
การศึกษา     
กองการศึกษา 

 



 

 

๑๘ 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายท่ีดำเนินการจริง งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

4 โครงการศึกษาเรียนรู้นอก
ห้องเรียน 

เพื่อฝึกให้เด็กรู้จักสังเกตและตอบ
คำถามจากการเรียนรู้นอก
สถานท่ีและจากสภาพแวดล้อม
จริง 

1.เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลนางแล จำนวน 
71 คน                        
2.เด็กไดรู้้จักสังเกตและ
สามารถตอบคำถามไดต้าม
แผนการจดัประสบการณ์การ
เรียนรูร้้อยละ 80 ของ
จำนวนกลุ่มเปา้หมายที่
กำหนด 

19,700 1.เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลนางแลมีพัฒนาการ
เรียนรูต้ามแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ ร้อยละ  
100                                 
2.เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลนางแลสามารถตอบ
คำถามได้ตามแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ ร้อยละ 
100 

1.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 100 

 

2.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 100 

ฝ่ายบรหิาร
การศึกษา     
กองการศึกษา 

5 โครงการจดัทำสื่อของเล่นภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1.เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบตัิหน้าที่
เกี่ยวกับการศึกษาสามารถนำ
ความรู้มาบรูณาการใน        
การจัดการศึกษาได้               
2.เพื่อให้ครสูามารถนำสื่อของ
เล่นภมูิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการ
เรียนการสอนได ้

1.บุคลากรที่ปฏิบตัิหน้าที่
เกี่ยวกับการศึกษา จำนวน 
14 คน                          
2.ครูนำสื่อของเล่นภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาจัดการเรียน     
การสอน  

10,000 1.บุคลากรที่ปฏิบตัิหน้าที่เกี่ยวกับ
การศึกษาสามารถนำความรูม้า
บูรณาการในการจดัการศึกษาร้อย
ละ 100 ของจำนวน
กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด                            
2.ครูนำสื่อของเล่นภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาจัดการเรียนการสอน
ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายที่
กำหนด 

1.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 100 

 

2.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 100 

ฝ่ายบรหิาร
การศึกษา     
กองการศึกษา 

 



 

 

๑๙ 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายท่ีดำเนินการจริง งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

6 โครงการจดัหาสื่อการเรียน   
การสอน 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เด็ก
ปฐมวัยผ่านการเล่น 

1.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สร้าง
ของเล่น 2 ประเภท 

 1.มีบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ปกครองเข้าร่วมก่อสร้างของเล่น
โดยไม่มีค่าจ้างแรงงาน            
2.จัดสร้างของเล่นใหเ้สร็จสิ้นใช้
งานได้จำนวน 2 ประเภท 

1.มีบุคลากรทาง
การศึกษา ผู้ปกครองเข้า
ร่วมก่อสรา้งของเล่นโดย
ไม่มีค่าจ้างแรงงาน      
2.มีของเล่นสำหรับ
ส่งเสริมการเรียนรู้เด็ก
ปฐมวัยจำนวน 2 
ประเภท          

ฝ่ายบรหิาร
การศึกษา     
กองการศึกษา 

7 โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม
เด็กและเยาวชนตำบลนางแล 

เพื่อให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน
เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของ
การเป็นพุทธศาสนิกชน 

1.เด็กและเยาวชนจำนวน 
205 คน                       
2.ให้ความรู้คุณธรรม
จริยธรรม การทำสมาธิ    
การรวมกลุ่มสัมพันธ์พัฒนา
ทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกัน
ของเด็กและเยาวชน 

80,000 1.เด็กและเยาวชนเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 100 ของจำนวน
กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด           
2.เด็กและเยาวชนสามารถทำ
สมาธิได้ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด           
3.เด็กและเยาวชนเข้าใจทักษะ
ชีวิตในการอยู่ร่วมกันของเด็กและ
เยาวชนร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด            

1.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 100 (เข้าร่วม 205 
คน)                       
2.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 100                
3.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 100 

กองการศึกษา 

 

 



 

 

๒๐ 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายท่ีดำเนินการจริง งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคมอยู่เย็น
เป็นสุข 

      

8 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตสตรี 
เด็ก เยาวชน และครอบครัว 
ด้วยหลักธรรมะปฏิบตั ิ

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้าน
การตระหนักรู้ในตนเองและ   
การเข้าใจผู้อื่นซึ่งจะช่วยส่งเสริม
ให้เป็นผู้ที่มีคณุธรรมจริยธรรม 

1.สตรี เด็กและเยาวชนและ
ครอบครัวเข้าร่วม 50 คน   
2.ผ่านการทอสอบทักษะการ
ปรับใช้หลักธรรมทางพุทธ
ศาสนาในการแกไ้ขปัญหา ไม่
น้อยว่าร้อยละ 80 ของ
จำนวนกลุ่มเปา้หมายทีเ่ข้ารับ     
การอบรม                     
3.ผ่านการทดสอบบทบาท
หน้าท่ีของแต่ละคนที่มีใน
ครอบครัวว่าอยู่ในศลีธรรม
ตามหน้าท่ีของตนไม่น้อยว่า
ร้อยละ 80 ของจำนวน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับ     
การอบรม 

10,000 1.ผ่านการทอสอบทักษะการปรับ
ใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาใน
การแก้ไขปัญหา ไม่น้อยว่าร้อยละ 
80 ของจำนวนกลุม่เป้าหมายที่
เข้ารับการอบรม                     
2.ผ่านการทดสอบบทบาทหน้าท่ี
ของแต่ละคนที่มีในครอบครัวว่า
อยู่ในศีลธรรมตามหน้าที่ของตนไม่
น้อยว่าร้อยละ 80 ของจำนวน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม 

1.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 100 

 

2.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 100 

กองการศึกษา 

9 โครงการจดังานประเพณียีเ่ป็ง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเรียนรู้
ภูมิปัญญาในประเพณียีเ่ป็ง 

1.ประชาชนเข้าร่วมโครงการ
จำนวน 300 คน             
2.ประชาชนสนใจเข้าเรียนรู้
ลานเรยีนรูร้้อยละ 50 ของ
กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด 

50,000 1.มีประชาชนเข้าร่วมกจิกรรมใน
งานประเพณยีี่เป็งร้อยละ 80   
ของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด      
2.มีประชาชนเข้าเรยีนรู้ในลาน
เรียนรูร้้อยละ 50 ของ
กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด 

1.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 91.66 (เข้าร่วม 
275 คน)  2.บรรลุ
เป้าหมายร้อยละ 
66.66 (เข้าร่วม 200 
คน) 

กองการศึกษา 



 

 

๒๑ 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายท่ีดำเนินการจริง งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

10 โครงการจดังานหล่อเทยีน
เข้าพรรษาและแหเ่ทียน
เข้าพรรษา 

เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน
เห็นความสำคัญในภมูิปัญญา
ประเพณีแห่เทียนพรรษาของ
ท้องถิ่น 

เด็กและเยาวชน ประชาชน
เข้าร่วมโครงการจำนวน 300 
คน                               

50,000 มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในงาน
หล่อเทียนและแห่เทียนเข้าพรรษา
ร้อยละ 80 ของกลุม่เป้าหมายที่
กำหนด       

บรรลเุป้าหมายร้อยละ 
120(เข้าร่วม 361 คน) 

กองการศึกษา 

11 โครงการประเพณีผาลาดรอยวัว
และสบืชะตาแม่นำ้นางแล 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ที่
ถูกต้องในประเพณีท้องถิ่น และ
สำนึกหวงแหนแม่น้ำนางแล 

ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 
จำนวน 300 คน 

30,000 มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในงาน
ประเพณีผาลาดรอยวัวและสืบ
ชะตาแม่น้ำร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด       

บรรลเุป้าหมายร้อยละ 
100(เข้าร่วม 300 คน) 

กองการศึกษา 

12 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
ตำบลนางแลต้านยาเสพตดิ 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและ
ประชาชนเรียนรู้การเคารพกฎ
กติกาและเล่นกฬีาห่างไกลยา
เสพติด 

1.ผูส้มัครชายทีมละ 7 คน 
จำนวน 8 ทีม                 
2.การแข่งขันกีฬาไม่มี     
การร้องเรียนการเล่นผดิกฎ
กติกา 

30,000 1.มผีู้สมคัรชายทีมละ 7 คน 
จำนวน 8 ทีม                      
2.ไม่มีการร้องเรียนการเล่นผดิกฎ
กติกาในโปรแกรมการแข่งขันที่
กำหนด 

1.บรรลเุป้าหมายสมคัร
ครบ 8 ทีม              
2.บรรลเุป้าหายทุก
โปรแกรมการแข่งขันไม่
มีการร้องเรียนการเล่น
ผิดกฎกติกา 

กองการศึกษา 

13 โครงการแข่งขันกีฬานางแล
เกมส ์

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและ
ประชาชนเรียนรู้การเคารพกฎ
กติกาและเล่นกีฬาห่างไกลยา
เสพติด 

1.เด็กเยาวชน จำนวน 350 
คน                              
2.ประชาชน จำนวน 350 
คน 

120,000 1.มีเด็กเยาวชนเข้าร่วมงานร้อยละ 
80 ของจำนวนกลุม่เป้าหมายที่
กำหนด                              
2.มีประชาชนเข้าร่วมงานร้อยละ 
80 ของจำนวนกลุม่เป้าหมายที่
กำหนด 

1.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 100 (เข้าร่วม 350 
คน)                      
2.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 100 (เข้าร่วม 350 
คน)                       

กองการศึกษา 



 

 

๒๒ 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายท่ีดำเนินการจริง งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

14 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชนตำบลนางแล 

เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ี 
ทักษะการดำรงชีวิต บทบาททาง
เพศ การเป็นจติอาสา และการ
ทำงานเป็นทีม 

1.เด็กและเยาวชน จำนวน 
50 คน                        
2.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
บทบาทหน้าท่ี ทักษะ      
การดำรงชีวิต บทบาททาง
เพศ การเป็นจติอาสา และ
การทำงานเป็นทีม 

20,000 1.มีเด็กเยาวชนเข้าร่วมงานร้อยละ 
100 ของจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่
กำหนด                              
2.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสภา
เด็กและเยาวชนในท้องถิ่น                         

1.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 100 (เข้าร่วม 50 
คน)                      
2.บรรลเุป้าหมาย       
มีการจัดตั้ง      
คณะกรรมการสภาเด็ก
และเยาวชนในท้องถิ่น
จำนวน 1 คณะ                         

กองการศึกษา 

15 โครงการจดังานวันผูสู้งอายุ 1.เพื่อส่งเสรมิให้ผูสู้งอายุ
รวมกลุม่พบปะร่วมกิจกรรม
เสรมิสร้างสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตทีด่ี                     
2.เพื่อให้ประชาชนตระหนักใน
คุณค่า ยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผู้สูงอายุท่ีทำคณุประโยชน์แก่
หมู่บ้านและตำบล 

1.ผูสู้งอายุ จำนวน 160 คน                        
2.ผูสู้งอายุได้รับมอบเกียรติ
บัตรเชิดชูเกียรติ 32 คน    
3.จัดกิจกรรมการแข่งขันเพื่อ
เสรมิสร้างสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตผู้สูงอายุ  

80,000 1.มผีู้สูงอายุเข้าร่วมงานร้อยละ 
100 ของจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่
กำหนด                              
2.มผีู้สูงอายไุด้รับเกียรติบัตรเชิดชู
เกียรตจิำนวน 32 คน            
3.มผีู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม     
การแข่งขันครบทั้ง 16 หมู่บ้าน 

1.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 100 (เข้าร่วม 160 
คน)                      
2.บรรลเุป้าหมายมี
ผู้สูงอายุจำนวน 32 คน
เข้ารับเกียรติบตัรเชิดชู
เกียรติ                   
3.บรรลเุป้าหมายมี
ผู้สูงอายเุข้าร่วมแข่งขัน
ครบทั้ง 16 หมู่บ้าน 

กองการศึกษา 

16 โครงการซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัและการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

เพื่อทบทวนความรู้ ทักษะและ
หลักการที่ถูกต้องในการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภยัและการ
เผชิญเหตุสาธารณภัย 

1.อปพร.เจา้หน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง
จำนวน 30 คน               
2.จัดอบรมให้ความรู้        
3.ทดสอบการปฏิบตัิที่ถูกต้อง 

25,300 1.มี อปพร.เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง
เข้าร่วมร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด            
2.กลุม่เป้าหมายมีความรูส้ามารถ
ปฏิบัติอย่างถูกต้องร้อยละ 100 

1.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 120 (เข้าร่วม 36 
คน)                      
2.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 100 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย ฝ่ายธรุการ 
สำนักปลดั 



 

 

๒๓ 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายท่ีดำเนินการจริง งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

17 โครงการรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 

เพื่อรณรงค์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเตระ
หนักถึงความปลอดภัยและเข้าใจ
กฎระเบียบและวินัยจราจร 

1.กำหนดจุดตดิตั้ง
เครื่องหมาย/ป้ายเตือน/
กระจกโค้ง/สญัญาณเตือน
บริเวณจุดเสี่ยง               
2.รณรงค์ให้คำแนะนำและ
ให้บริการสำหรับผู้ใช้รถใช้
ถนนท่ีต้องการพักรถเพื่อลด
อุบัติเหต ุ

15,220 1.กำหนดจุดตดิตั้งเครื่องหมาย/
ป้ายเตือน/กระจกโค้ง/สัญญาณ
เตือนบริเวณจุดเสีย่งร้อยละ 100 
ของจำนวนจุดเสี่ยงท้ังหมด       
2.ไม่เกิดอุบตัิเหตุในช่วง
ดำเนินการกิจกรรมในพ้ืนท่ีตำบล
นางแล                

1.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 100                
2.ไม่เกิดอุบตัิเหตุในช่วง
ดำเนินการกิจกรรมใน
พื้นที่ตำบลนางแล                

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย ฝ่ายธรุการ 
สำนักปลดั 

18 โครงการอบรมพลังมวลชนต้าน
ยาเสพตดิ 

เพื่อให้กลุ่มพลังมวลชนทราบถึง
ปัญหาและพิษภัยยาเสพติด และ
สามารถสรา้งภูมิคุ้มกันให้กับ
ตนเองและคนรอบข้างในเรื่องยา
เสพติด 

1.กลุม่พลังมวลชนจำนวน 
50 คน                         
2.จัดออบรมให้ความรู้และ
กิจกรรมโต้ตอบ 

16,300 1.กลุม่พลังมวลชนเข้าร่วมร้อยละ 
100 ของจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่
กำหนด                               
2.กลุม่พลังมวลชนมคีวามรูค้วาม
เข้าใจเพิ่มขึ้นหลังอบรมร้อยละ 
80 ของจำนวนผูเ้ข้ารับการอบรม
ทั้งหมด 

1.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 126 (เข้าร่วม 63 
คน)                       
2.บรรลเุป้าหมายมี
ความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 
100                  

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย ฝ่ายธรุการ 
สำนักปลดั 

19 โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้หวัดนก 

1.เพื่อให้แกนนำเรื่องสุขภาพใน
ชุมชนมีความรู้เรื่องไข้หวัดนก  
2.เพื่อรณรงค์และเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก
ในพื้นที่ตำบลนางแล  

1.แกนนำเรื่องสุขภาพใน
ชุมชนจำนวน 64 คน       
2.จัดอบรมให้ความรู้        
3.รณรงค์ป้องกันและควบคุม 

14,960 1.แกนนำเรื่องสุขภาพในชุมชนเขา้
ร่วมร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด           
2.ผูเ้ข้ารับการอบรมมีความรู้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 ของจำนวนผู้
เข้ารับการอบรมทั้งหมด            
3.ไม่มีโรคไข้หวัดนกในพ้ืนท่ี 

1.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 100                
2.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 97                  
3.ไม่มีโรคไข้หวัดนก
เกิดขึ้นในพื้นที่                         

กองสาธารณสุขฯ 



 

 

๒๔ 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายท่ีดำเนินการจริง งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

20 โครงการตำบลพัฒนาการเด็กดี
เริ่มที่นมแม ่

เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ผูสู้งอายุท่ี
ดูแลเด็กเล็กท่ีบ้าน อาสาสมัคร
สาธารณสุขนมแม่ และบุคลากร
สาธารณสุขในพ้ืนท่ี เกี่ยวกับเรื่อง
การเลีย้งลูกด้วยนมแม ่

1.อาสาสมัครสาธารณสุขนม
แม่ ผู้สูงอายุท่ีดูแลเด็กเล็กท่ี
บ้าน และบุคลากร
สาธารณสุขในพ้ืนท่ี จำนวน 
52 คน                        
2.จัดอบรมให้ความรู ้

16,058 1.มีอาสาสมัครสาธารณสุขนมแม่ 
ผู้สูงอายุท่ีดูแลเด็กเล็กท่ีบ้าน และ
บุคลากรสาธารณสุขในพ้ืนท่ี เข้า
ร่วมร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด           
2.หลังการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80 ของจำนวนผูเ้ข้ารับ
การอบรมทั้งหมด                  
3.ผูเ้ข้ารับการอบรมมีความพึง
พอใจต่อการจัดกิจกรรมในระดับ
มากร้อยละ 80 

1.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 100                
2.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 84.61 (มีความรู้
เพิ่ม 44 คน)           
3.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 94.57  

ฝ่ายบรหิารงาน
สาธารณสุข กอง
สาธารณสุขฯ 

21 โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้มาลาเรยี 

เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนมีความรู้และเห็น
ความสำคญัของการป้องกัน
ควบคุมโรคไข้มาลาเรียใน
ครัวเรือนและชุมชน 

จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
รณรงค์การป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้มาลาเรีย 

720 ไม่พบผูต้ิดเชื้อมาลาเรียในพื้นที่
ตำบลนางแล 

ไม่พบผูต้ิดเชื้อมาลาเรีย
ในพื้นที่ตำบลนางแล 

กองสาธารณสุขฯ 

22 โครงการรักสุขภาพรักปลอดภัย
วัยใสไรเ้อดส ์

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมี
ความรู้ในการป้องกันตนเองจาก
โรคเอดส ์

1.เด็กและเยาวชนจำนวน 
120 คน                       
2.จัดอบรมเรื่องโรคเอดส ์

7,512 1.เด็กและเยาวชนเข้าร่วม
โครงการร้อยละ 80 ของจำนวน
กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด            
2.ผูเ้ข้ารับการอบรมมีความรู้หลัง
ฝึกอบรมร้อยละ 80 ของจำนวนผู้
เข้ารับการอบรมทั้งหมด 

1.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 100                
2.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 82.35  

งานส่งเสรมิ
สุขภาพ กอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 



 

 

๒๕ 
 

 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายท่ีดำเนินการจริง งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

23 โครงการป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้าฯ 

เพื่อสำรวจและลงทะเบียนสุนัข
และแมวและทำการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

1.สำรวจและลงทะเบียนสุนัข
และแมวในพ้ืนท่ี              
2.สุนัขและแมวทีส่ำรวจและ
ลงทะเบียนได้รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

74,100 1.สุนัขและแมวในพ้ืนท่ีได้รับ   
การสำรวจและลงทะเบยีนร้อยละ 
100 ของจำนวนสุนัขและแมว
ทั้งหมด                              
2.สุนัขและแมวทีส่ำรวจและ
ลงทะเบียนได้รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าร้อยละ 
100 ของจำนวนสุนัขและแมวที่
ได้รับการลงทะเบียนทั้งหมด     
3.ไม่มีโรคพิษสุนัขบ้าเกิดขึ้นใน
พื้นที่     

1.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 100                 

2.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 100 

3.ไม่มีโรคพิษสุนัขบ้า
เกิดขึ้นในพื้นที ่

 

24 โครงการส่งเสริมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภณัฑส์ุขภาพ
ในร้านขายของชำ 

1.เพื่ออบรมให้ความรู้ใน         
การคุ้มครองผู้บรโิภคให้เกดิ
ความรู้ความปลอดภัยจากการใช้
ยา เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ และบริการสุขภาพแก่
กลุ่มผู้ประกอบการร้านขายของ
ชำในหมู่บ้านและ อสม.         
2.เพื่อสำรวจและตรวจแนะนำ
การจำหน่ายยาต้องห้าม 
เครื่องสำอาง ผลิตภณัฑส์ุขภาพ 
และบริการสุขภาพผดิกฎหมาย
ในร้านขายของชำ 

1.กลุม่ผู้ประกอบการ จำนวน 
48 รา้นค้า และอสม.จำนวน 
32 คน                         
2.จัดอบรมเรื่องความ
ปลอดภัยจากการใช้ยา 
เครื่องสำอาง ผลิตภณัฑ์
สุขภาพ และบริการสุขภาพ 
3.สำรวจให้คำแนะนำร้าน
ขายของชำเรื่องการจำหน่าย
ยาต้องห้าม เครื่องสำอาง 
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ และบริการ
สุขภาพผดิกฎหมาย 

20,000 1.กลุม่เป้าหมายมีความรู้หลังเข้า
ร่วมโครงการร้อยละ 80 ของ
จำนวนกลุ่มเปา้หมายทั้งหมด    
2.ร้านขายของชำเป้าหมายทีผ่่าน
การอบรมยินดีเข้าร่วมโครงการ
และรับปา้ย “ร้านนี้เข้าร่วม
โครงการคุม้ครองผู้บริโภค”    
ร้อยละ 80 ของร้านขายของชำ
เป้าหมายทั้งหมด 

1.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 87.34 (ความรู้
เพิ่มขึ้น 69 คน)        
2.ไม่บรรลุเปา้หมายร้อย
ละ 72.92 (เข้าร่วม 
35 รา้นค้า) 

งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม 
กองสาธารณสุข 



 

 

๒๖ 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายท่ีดำเนินการจริง งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

25 โครงการส่งเสริมสุขาภิบาลน้ำ
ดื่ม และการดูแลระบบ
น้ำประปาหมู่บ้าน 

1.เพื่ออบรมให้คณะกรรมการ
ประปาหมู่บ้านเจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการตู้น้ำ
ดื่มให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้
คลอรีนปรบัคุณภาพน้ำให้ได้
มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ
น้ำประปาสำหรบัอุปโภคบริโภค 
2.เพื่อสำรวจการตรวจสอบ
ระบบผลิตนำ้ประปาหมู่บ้านและ
เฝ้าระวังการปนเปื้อนในแหล่งน้ำ
วัตถุดิบ 

1.คณะกรรมการประปา
หมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ท่ีเกีย่วข้อง 
และผูป้ระกอบการตู้น้ำดื่ม 
จำนวน 60 คน               
2.จัดอบรมความรู้เรื่องการใช้
คลอรีนปรบัคุณภาพน้ำให้ได้
มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ
น้ำประปาสำหรบัอุปโภค
บริโภค                         
3.สำรวจการตรวจสอบระบบ
ผลิตนำ้ประปาหมู่บ้านและ
เฝ้าระวังการปนเปื้อนใน
แหล่งน้ำวัตถุดิบท้ัง 16 
หมู่บ้าน 

59,880 1.ผูเ้ข้ารับการอบรมมีความรู้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 ของจำนวนผู้
เข้ารับการอบรมทั้งหมด          
2.ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญและระบบ
ผลิตนำ้ประปาหมู่บ้านไดร้ับการ
ตรวจสอบระบบผลติและเฝ้าระวัง
การปนเปื้อนร้อยละ 80 ของ
จำนวนทั้งหมดทั้ง 16 หมู่บ้าน 

1.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 82.86                       

2.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 100 

งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม 
กองสาธารณสุข 

26 โครงการสุขาภิบาลอาหารและ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

1.เพื่อรณรงค์ประชาสมัพันธ์ให้
ร้านอาหารลด ละ เลิกใช้โฟม
บรรจุอาหารและของร้อน       
2.เพื่อให้สถานประกอบการ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
รักษาคุณภาพการผลติที่เป็นมติร
ต่อสิ่วแวดล้อมและมีความ
ปลอดภัยต่อสุขภาพผู้บริโภคและ
ผู้รับบริการ 

1.ผู้ประกอบการร้านค้า 
จำนวน 50 แห่ง             
2.สำรวจความพึงพอใจของผู้
ขอรับป้ายประชาสัมพันธ์ 
“ลด ละ เลิก ใช้โฟมบรรจุ
อาหารหรือของร้อน”        
3.ตรวจแนะนำดา้น
สุขาภิบาลร้านอาหารตาม
แบบของกรมอนามัย 

20,000 1.มีรา้นอาหารทีไ่ดร้ับป้าย
ประชาสมัพันธ์ฯ ร้อยละ 80 ของ
จำนวนร้านค้าท่ีเข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมด                               
2.สถานประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพท่ีได้รับปา้ย
ประชาสมัพันธ์ฯ คำนึงถึงความ
ปลอดภัยในการทำงานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80ของจำนวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 

1.ไม่บรรลุเปา้หมายร้อย
ละ 28.00  

 

2.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 80 

 

งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม 
กองสาธารณสุข 



 

 

๒๗ 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายท่ีดำเนินการจริง งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

27 โครงการชาวนางแลใส่ใจ
อันตรายจากสารพิษตกค้างใน
กระแสเลือด 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงท่ีมสีารพิษตกค้างในกระแส
เลือดมคีวามรู้ในการปฏิบตัิตน
อย่างถูกต้องต่อการทำงานหรือ
กิจกรรมที่เกีย่วข้องกับการสัมผสั
สารเคมีกำจดัศัตรูพืช 

1.ประชาชนกลุ่มเสี่ยงจำนวน 
320 คน                      
2.ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง  
3.ใหค้ำแนะนำกลุ่มผู้มี
สารพิษตกค้างในกระแสเลือด
สูง ระดับไม่ปลอดภยัให้มี
ความรู้และปรับเปลีย่น
พฤติกรรม                     
4.ตรวจเลือดซ้ำกลุ่มผูม้ี
สารพิษตกค้างในกระแสเลือด
สูง ระดับไม่ปลอดภยัที่ไดร้ับ
คำแนะนำแล้ว 

12,502 1.กลุม่เสีย่งจากการทำงานท่ี
เกี่ยวข้องกับการสัมผัสสารเคมี
กำจัดศัตรูพืชเข้ารับการตรวจคัด
กรองร้อยละ 80 ของจำนวน
กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด           
2.กลุม่ผู้มสีารพิษตกค้างในกระแส
เลือดสูง ระดับไม่ปลอดภยัมี
ความรู้และปรับเปลีย่นพฤติกรรม
การปฏิบัตตินเองอย่างถูกวิธีหลัง
ได้รับความรูโ้ดยผลการตรวจเลือด
ซ้ำร้อยละ 80 ของจำนวนกลุ่มผู้มี
สารพิษตกค้างในกระแสเลือดสูง 
ระดับไม่ปลอดภยัทั้งหมด 

1.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 100                  

 

2.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 82.34 

งานส่งเสรมิ
สุขภาพ กอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

28 โครงการอบรมแกนนำด้าน
สุขภาพในชุมชนเพื่อการดูแลผู้
ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส ์

เพื่ออบรมให้แกนนำด้านสุขภาพ
ในชุมชนมีความรู้เรื่องการดูแล
ผู้ป่วยเอดส์และผูต้ิดเชื้อเอชไอวี 

1.แกนนำด้านสุขภาพใน
ชุมชนจำนวน 64 คน       
2.จัดอบรมความรู้เรื่องการ
ดูแลผูป้่วยเอดส์และผูต้ิดเชื้อ
เอชไอวี 

13,238 1.แกนนำด้านสุขภาพเขา้ร่วม
โครงการร้อยละ 80 ของจำนวน
กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด           
2.ผูเ้ข้ารับการอบรมมีความรู้หลัง
อบรมร้อยละ 80 ของจำนวนผู้
เข้ารับการอบรมทั้งหมด 

1.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 100                
2.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 82.35 

งานส่งเสรมิ
สุขภาพ กอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 



 

 

๒๘ 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายท่ีดำเนินการจริง งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

29 โครงการชวนครอบครัวงดเหล้า
เข้าพรรษา 

เพื่อให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ 
พนักงานเทศบาลเกิดความ
ตระหนักในการทำความดรี่วมงด
เหล้าเขา้พรรษา 

1.ผูล้งนามปฏบิัติตนจำนวน 
125 คน       2.กิจกรรมให้
ผู้ลงนามปฏิบัตติน
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมงดดืม่
แอลกอฮอลล ์

4,925 1.มผีู้ลงนามปฏิบัตตินเข้าร่วม
โครงการร้อยละ 100 ของจำนวน
กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด           
2.ผูล้งนามปฏบิัติตนมีพฤติกรรม
งดดื่มแอลกอฮอลล์ร้อยละ 80 
ของจำนวนผู้ลงนามปฏิบตัิตน
ทั้งหมด 

1.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 268 (เข้าร่วมลง
นาม 335 คน)                
2.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 96.80 

งานส่งเสรมิ
สุขภาพ กอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

30 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย
เรื้อรัง 

เพื่อส่งเสริมผู้ป่วยเรื้อรัง ญาติ
และแกนนำดา้นสุขภาพในพ้ืนท่ี 
ให้มีความรู้และทักษะในการดูแล
สุขภาพเกี่ยวกับโรคเรื้อรัง 

1.ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วย
เรื้อรังจำนวน 64 ราย                      
2.กิจกรรมให้ความรู้
คำแนะนำในการดูแลผู้ป่วย
เรื้อรัง 

4,080 1.ผู้ป่วยเรื้อรังไดร้ับการติดตาม
เยี่ยมให้ความรู้และคำแนะนำร้อย
ละ 100 ของจำนวนผู้ป่วยเรื้อรัง
ทั้งหมด2.ผู้ป่วยเรื้อรังมีความรู้
ดูแลตนเองไดร้้อยละ 80 ของ
จำนวนผู้ป่วยเรื้อรังทั้งหมด                       
3.ญาติและแกนนำสุขภาพดูแล
ผู้ป่วยเรื้อรังไดร้้อยละ 80 ของ
จำนวนผู้ป่วยเรื้อรังทั้งหมด 

1.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 100 

2.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 96.40                                   

3.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 97.60 

งานส่งเสรมิ
สุขภาพ กอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

 



 

 

๒๙ 
 

 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายท่ีดำเนินการจริง งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

31 โครงการอุ่นรักครอบครัวตำบล
นางแล 

1.เพื่อป้องกันและแกไ้ขปัญหา
ครอบครัวที่อยู่ในกลุม่เสีย่ง      
2.เพื่อสร้างภูมิคุม้กันความรัก 
ความอบอุ่นในครอบครัวสร้าง
ความรัก ความเข้าใจระหวา่ง
สมาชิกในครอบครัวระหว่าง
ผู้สูงอายุกับลูกหลาน 

1.ผูสู้งอายุเด็กและเยาวชนใน
ครอบครัวๆ ละ 2 คน จำนวน 
50 ครอบครัว       2.จัด
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์สาน
สายใยรักครอบครัวและ
กระบวนการเรียนรู้ครอบครัว
อบอุ่น 

8,240 1.ผูสู้งอายุ เด็กและเยาวชนใน
ครอบครัวเข้าร่วมโครงการร้อยละ 
100 ของจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่
กำหนด                              
2.ผูเ้ข้ารับการอบรมมีเจตคติอยู่ใน
ระดับมากขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของจำนวนผูเ้ข้ารับการอบรม
ทั้งหมด 

1.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 100                            

 

2.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 98  

งานพัฒนาชุมชน 
ฝ่ายอำนวยการ 
สำนักปลดั 

32 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี
ตำบลนางแล 

1.เพื่ออบรมเสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับการตระหนักคณุค่า 
สิทธิและบทบาทสตรีให้แกส่ตรี
ตำบลนางแล                             
2.เพื่ออบรมเสริมสร้าง        
การพัฒนาศักยภาพสตรีต่อ   
การขับเคลื่อนทางสังคมให้แก่
สตรตีำบลนางแล 

1.สตรีจำนวน 80 คน       2.
จัดอบรมเกี่ยวกับ        การ
ตระหนักคณุค่า สิทธิ บทบาท
สตรีและการขับเคลื่อนทาง
สังคม 

28,642 1.สตรีเข้าร่วมโครงการร้อยละ 
100 ของจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่
กำหนด                              
2.ผูเ้ข้ารับการอบรมมีความรู้หลัง
อบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 

1.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 100                            

2.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 93.75  

งานพัฒนาชุมชน 
ฝ่ายอำนวยการ 
สำนักปลดั 

 

 



 

 

๓๐ 
 

 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายท่ีดำเนินการจริง งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

      

33 โครงการส่งเสริมการปลูกพืช
สมุนไพร 

1.เพื่ออบรมให้ความรูเ้กี่ยวกับ
ประโยชน์และสรรพคณุของ
สมุนไพร การนำไปใช้ รวมถึง
หลักการปลูกพืชสมุนไพร
เบื้องต้น  

1.เกษตรกร ผูสู้งอายุจำนวน 
100 คน2.จัดอบรมเกี่ยวกับ
ประโยชน์และสรรพคณุของ
สมุนไพร การนำไปใช้ รวมถึง
หลักการปลูกพืชสมุนไพร
เบื้องต้น   

29,840 1.เกษตรกร ผูสู้งอายุเข้าร่วม
โครงการร้อยละ 100 ของ
เป้าหมายที่กำหนด2.ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้หลังอบรมในเกณฑ์
ดีและดีมากร้อยละ 80 ของ
จำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 

1.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 103 (เข้าร่วม 103 
คน) 

2.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 85.44 

งานส่งเสรมิ  
การเกษตร ฝ่าย
อำนวยการ 
สำนักปลดั 

34 โครงการพัฒนาความรู้ดา้น
การเกษตร หลักสูตรการป้องกัน
กำจัดโรคและแมลงศตัรูข้าว 

1.เพื่ออบรมให้ความรูเ้กี่ยวกับ
การป้องกันกำจัดโรคและแมลง
ศัตรูข้าว 

1.เกษตรกรผู้ปลูกข้าวจำนวน 
60 คน                         
2.จัดอบรมเกี่ยวกับ        
การป้องกันกำจัดโรคและ
แมลงศัตรูข้าว 

16,500 1.เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเขา้ร่วม
โครงการร้อยละ 100 ของ
เป้าหมายที่กำหนด                
2.ผูเ้ข้ารับการอบรมมีความรู้หลัง
อบรมในเกณฑ์ดีและดมีากร้อยละ 
80 ของจำนวนผูเ้ข้ารับการอบรม
ทัง้หมด 

1.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 103.33 (เข้าร่วม 
62 คน)                            

2.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 81.63 

งานส่งเสรมิ  
การเกษตร ฝ่าย
อำนวยการ 
สำนักปลดั 

 



 

 

๓๑ 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายท่ีดำเนินการจริง งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

35 โครงการมหกรรมของดีตำบล
นางแล 

1.เพื่อส่งเสรมิช่องทางการ
จำหน่ายสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์
ของดีตำบลนางแลทั้งด้านพืชผล
ทางการเกษตร ด้านการรักษา
วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของ
ชาวสวน ด้านอาหารพื้นเมือง 
ด้านประเพณี  

1.มผีู้เข้าร่วมงาน 500 คน
ต่อวัน2.จัดบูธแสดงสินค้า
และจำหนา่ยสินคา้ 

29,840 1.เกษตรกร ผูสู้งอายุเข้าร่วม
โครงการร้อยละ 100 ของ
เป้าหมายที่กำหนด                
2.ผูเ้ข้ารับการอบรมมีความรู้หลัง
อบรมในเกณฑ์ดีและดมีากร้อยละ 
80 ของจำนวนผูเ้ข้ารับการอบรม
ทั้งหมด 

1.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 103 (เข้าร่วม 103 
คน)                            

2.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 85.44  

งานส่งเสรมิ  
การเกษตร ฝ่าย
อำนวยการ 
สำนักปลดั 

36 โครงการส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชน
คนตำบลนางแล 

1.เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนของตำบลนางแลให้เกิด
ความน่าสนใจดึงดูดนักท่องเที่ยว 
2.เพื่อพัฒนาบุคลากรการ
ท่องเที่ยวให้มีความรู้เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวรูปแบบโฮมสเตย์      
3.เพื่อสร้างสญัลักษณ์ทาง    
การท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบใช้
กับหมู่บ้าน (Logo) 

1.พัฒนาภูมิทัศน์ในเส้นทาง
การท่องเที่ยว                 
2.จัดอบรมความรู้เรื่อง
ท่องเที่ยวรูปแบบโฮมสเตย์แก่
บุคคลในชุมชนจำนวน 40 
คน                             
3.จัดทำสัญลักษณ์การ
ท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบใช้กับ
บ้านป่าอ้อ หมู่ที่ 6 ตำบล 
นางแล ในการจัดทำสื่อ
ประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว
ชุมชน       

20,000 1.นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อ
การเข้ามาท่องเที่ยวหลังจาก
พัฒนาภูมิทัศน์เส้นทาง          
การท่องเที่ยวในระดับดีขึ้นไป      
2.บุคลากรในชุมชนมีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดกิจกรรม        
การท่องเที่ยวรูปแบบโฮมสเตย์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนผู้
เข้ารับการอบรมทั้งหมด          
3.นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อ
ตราสญัลักษณ์ (Logo) ของชุมชน
ในระดับดีขึ้นไป 

1.บรรลเุป้าหมายใน
ระดับดีมาก (4.85)     

 

2.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 94.7   

 

3.บรรลเุป้าหมายใน
ระดับดีมาก (4.87)  

งาน
ประชาสมัพันธ์
และการ
ท่องเที่ยว ฝ่าย
อำนวยการ 
สำนักปลดั 

 



 

 

๓๒ 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายท่ีดำเนินการจริง งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

      

37 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย
อาข่าดินแดง หมู่ 6 บ้านป่าอ้อ 

เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
ในท้องถิ่น 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว 90 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

197,000 ถนนมีมาตรฐานการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ถนนมีมาตรฐานตาม
แบบแปลนที่กำหนด 
การคมนาคมสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง 
คสล.ทางไปบ้านแพะ หมู่ 13 
บ้านแม่ปูคา 

เพื่อขยายไหล่ทางให้กว้างขึ้น จุดที่ 1 กว้างเฉลี่ย 0.80 – 
1.00 เมตร ยาว 255 เมตร 
หนา 0.15 เมตร            
จุดที่ 2 กว้างเฉลี่ย 0.70 – 
1.00 เมตร ยาว 244 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

244,000 ถนนกว้างขึ้น ถนนกว้างเพิ่มขึ้น 0.80 
– 1.00 เมตร  

กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 
1 หมู่ 2 บ้านนางแล 

เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
ในท้องถิ่น 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 
2.50 เมตร ยาว 28 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

36,500 ถนนมีมาตรฐานการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

บรรลเุป้าหมายตามแบบ
แปลนที่กำหนด       
การคมนาคมสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 
2 หมู่ 1 บ้านป่าห้า 

เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
ในท้องถิ่น 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 2 
เมตร ยาว 40 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

117,000 ถนนมีมาตรฐานการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

บรรลเุป้าหมายตามแบบ
แปลนที่กำหนด       
การคมนาคมสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

41 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้าง
ศาลา SML หมู่ 2 บ้านนางแล 

เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
ในท้องถิ่น 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว 25 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

54,000 ถนนมีมาตรฐานการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

บรรลเุป้าหมายตามแบบ
แปลนที่กำหนด       
การคมนาคมสะดวกขึ้น 

กองช่าง 



 

 

๓๓ 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายท่ีดำเนินการจริง งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

42 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย
เข้าโรงปุ๋ย หมู่ 7 บ้านนางแลใน 

เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
ในท้องถิ่น 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3 
เมตร ยาว 107 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

163,000 ถนนมีมาตรฐานการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

บรรลเุป้าหมายตามแบบ
แปลนที่กำหนด       
การคมนาคมสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

43 โครงการก่อสร้างถนน คสล.9/3 
หมู่ 7 บ้านนางแลใน 

เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
ในท้องถิ่น 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3 
เมตร ยาว 170 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

151,500 ถนนมีมาตรฐานการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

บรรลเุป้าหมายตามแบบ
แปลนที่กำหนด       
การคมนาคมสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

44 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
หมู่ 3 เช่ือม หมู่ 14 

เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
ในท้องถิ่น 

ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 
40 เมตร หนา 0.04 เมตร 
ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 
25 เมตร หนา 0.04 เมตร 
ช่วงที่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 
15 เมตร หนา 0.04 เมตร
ช่วงที่ 4 กว้าง 4 เมตร ยาว
35 เมตร หนา 0.04 เมตร 

738,000 ถนนมีมาตรฐานการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

บรรลเุป้าหมายตามแบบ
แปลนที่กำหนด       
การคมนาคมสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

45 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล.พร้อมฝาปิดซอย 1 หมู่ 8 
บ้านป่ารวก 

เพื่อพัฒนาและแก้ไขระบบ
ระบายน้ำในท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.
พร้อมฝาปดิ กว้าง 0.40 
เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 
172 เมตร 

398,800 น้ำท่วมลดลง บรรลเุป้าหมาย กองช่าง 

 



 

 

๓๔ 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายท่ีดำเนินการจริง งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

46 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล.พร้อมฝาปิดซอย 2 หมู่ 
10 บ้านป่าซางวิวัฒน์ 

เพื่อพัฒนาและแก้ไขระบบ
ระบายน้ำในท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.
พร้อมฝาปดิ กว้าง 0.60 
เมตร ลึก 0.80 เมตร ยาว 
126 เมตร 

398,800 น้ำท่วมลดลง บรรลเุป้าหมาย กองช่าง 

47 โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง
ถนน คสล.บ้านเลขท่ี 58 หมู่ 7 
บ้านนางแลใน 

เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
ในท้องถิ่น 

ก่อสร้างขยายไหล่ทาง กว้าง 
1.50 เมตร ยาว 147 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

124,500 ถนนมีมาตรฐานการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

บรรลเุป้าหมายตามแบบ
แปลนที่กำหนด       
การคมนาคมสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

48 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 6 หมู่ 5 
บ้านเด่น 

เพื่อพัฒนาและแก้ไขระบบ
ระบายน้ำในท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.
พร้อมฝาปดิ กว้าง 0.40 
เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 
184 เมตร 

423,200 น้ำท่วมลดลง บรรลเุป้าหมาย กองช่าง 

49 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล.พร้อมฝาปิดเส้นกลางบ้าน 
หมู่ 14 บ้านร่องปลาคา้ว 

เพื่อพัฒนาและแก้ไขระบบ
ระบายน้ำในท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.
พร้อมฝาปดิ กว้าง 0.40 
เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 
198 เมตร 

567,000 น้ำท่วมลดลง บรรลเุป้าหมาย กองช่าง 

50 โครงการติดตั้งถังกรองน้ำพร้อม
เชื่อมต่อระบบประปาหมู่ 1 
บ้านป่าห้า 

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนให้มีน้ำใช้อย่าง
เพียงพอ 

ติดตั้งถังกรองพร้อมเชื่อมต่อ
ประปา สูง 1.50 เมตร 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 
เมตร 

80,000 ครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำมีนำ้กิน
น้ำใช้ร้อยละ 100 ของครัวเรือน
ขาดแคลนน้ำ 

บรรลเุป้าหมายร้อยละ 
100 

กองช่าง 



 

 

๓๕ 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายท่ีดำเนินการจริง งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

51 โครงการก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ำ คสล.พร้อมบ่อพักซอย 1 ไป 
ซอย 4 หมู่ 4 บ้านม่วงคำ  

เพื่อพัฒนาและแก้ไขระบบ
ระบายน้ำในท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ 
คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 
เมตร จำนวน 46 ท่อน 
พร้อมบ่อพักคสล.จำนวน 5 
บ่อ 

169,000 น้ำท่วมลดลง บรรลเุป้าหมาย กองช่าง 

52 โครงการปรับปรุงหอกระจาย
ข่าวหมู่ 2 บ้านนางแล 

เพื่อปรับปรุงหอกระจายข่าว
ประจำหมู่บ้านให้สามารถ
ประชาสมัพันธ์ข่าวสารได้อย่าง
ทั่วถึง 

ติดตั้งลำโพงขยายเสียง 5 ชุด 
พร้อมเครื่องขยายเสยีง 

50,000 ครัวเรือนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง 

บรรลเุป้าหมาย กองช่าง 

53 โครงการปรับปรุงหอกระจาย
ข่าวหมู่ 4 บ้านนางแล 

เพื่อปรับปรุงหอกระจายข่าว
ประจำหมู่บ้านให้สามารถ
ประชาสมัพันธ์ข่าวสารได้อย่าง
ทั่วถึง 

ติดตั้งลำโพงขยายเสียง 5 ชุด 
พร้อมเครื่องขยายเสยีง 

50,000 ครัวเรือนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง 

บรรลเุป้าหมาย กองช่าง 

54 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 
5 หมู่ 2 บ้านนางแล 

เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
ในท้องถิ่น 

ช่วงที่ 1 กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 30 เมตร หนา 0.15 
เมตร                          
ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 
34 เมตร หนา 0.15 เมตร 

137,000 ถนนมีมาตรฐานการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

บรรลเุป้าหมายตามแบบ
แปลนที่กำหนด       
การคมนาคมสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

55 โครงการก่อสร้างถนน คสล.แยก
ซอย 8 (หัวสะพาน) หมู่ 1 บ้าน
ป่าห้า 

เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
ในท้องถิ่น 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว 50 เมตร หนา 
0.15 เมตร                           

158,000 ถนนมีมาตรฐานการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

บรรลเุป้าหมายตามแบบ
แปลนที่กำหนด       
การคมนาคมสะดวกขึ้น 

กองช่าง 



 

 

๓๖ 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายท่ีดำเนินการจริง งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

56 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 
3/15 (บ้านอาข่าใหม่) หมู่ 6 
บ้านป่าอ้อ 

เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
ในท้องถิ่น 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว 170 เมตร หนา 
0.15 เมตร                           

372,000 ถนนมีมาตรฐานการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

บรรลเุป้าหมายตามแบบ
แปลนที่กำหนด       
การคมนาคมสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

57 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล.พร้อมฝาปิด ถนนอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ 15 บ้านใหม่
ม่วงคำ 

เพื่อพัฒนาและแก้ไขระบบ
ระบายน้ำในท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.
พร้อมฝาปดิ กว้าง 0.40 
เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 
138 เมตร 

410,000 น้ำท่วมลดลง บรรลเุป้าหมาย กองช่าง 

58 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 5/2 หมู่ 
12 บ้านขัวแตะ 

เพื่อพัฒนาและแก้ไขระบบ
ระบายน้ำในท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

ทิศตะวันออก กว้าง 0.40 
เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 
52 เมตร                     
ทิศตะวันตก กว้าง 0.40 
เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 
46 เมตร 

289,000 น้ำท่วมลดลง บรรลเุป้าหมาย กองช่าง 

59 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล.พร้อมฝาปิด (เส้น
กลางบ้าน) หมู่ 9 บ้านดอยกิ่ว 

เพื่อพัฒนาและแก้ไขระบบ
ระบายน้ำในท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.
พร้อมฝาปดิ กว้าง 0.40 
เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 
53 เมตร                      

158,000 น้ำท่วมลดลง บรรลเุป้าหมาย กองช่าง 

 



 

 

๓๗ 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายท่ีดำเนินการจริง งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

60 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 5/4  
หมู่ 12 บ้านขัวแตะ 

เพื่อพัฒนาและแก้ไขระบบ
ระบายน้ำในท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.
พร้อมฝาปดิ กว้าง 0.40 
เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 
46 เมตร                      

138,000 น้ำท่วมลดลง บรรลเุป้าหมาย กองช่าง 

61 โครงการก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.หมู่ 
3 บ้านนางแลเหนือ เช่ือม หมู่ 
9 บ้านดอยกิ่ว 

เพื่อพัฒนาและแก้ไขระบบ
ระบายน้ำในท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ 
คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
1 เมตร จำนวน 78 ท่อน 
พร้อมบ่อพกั คสล.จำนวน 8 
บ่อ                       

249,000 น้ำท่วมลดลง บรรลเุป้าหมาย กองช่าง 

62 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 
บ้านเลขท่ี 218 หมู่ 5 บ้านเด่น 

เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
ในท้องถิ่น 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3 
เมตร ยาว 60 เมตร หนา 
0.15 เมตร                           

85,500 ถนนมีมาตรฐานการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

บรรลเุป้าหมายตามแบบ
แปลนที่กำหนด       
การคมนาคมสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

63 โครงการปรับปรุงระบบประปา
เทศบาลตำบลนางแล หมู่ 12 
บ้านขัวแตะ 

เพื่อสนับสนุนน้ำใช้สำหรับ
ประชาชนกรณีขาดแคลนนำ้   
ภัยแล้ง 

ปรับปรุงระบบประปา โดย
การวางทอ่ประปาพีวีซีขนาด 
1.5 น้ิว ช้ัน 13.5 พร้อม
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบ 
Submersble 

43,500 ประชาชนท่ีร้องขอได้รับการ
สนับสนุนน้ำใช้ร้อยละ 100 

บรรลเุป้าหมายร้อยละ 
100 

กองช่าง 

64 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย
ไร่เดือนเพ็ญ หมู่ 6 บ้านป่าอ้อ 

เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
ในทอ้งถิ่น 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว 60 เมตร หนา 
0.15 เมตร                           

129,000 ถนนมีมาตรฐานการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

บรรลเุป้าหมายตามแบบ
แปลนที่กำหนด       
การคมนาคมสะดวกขึ้น 

กองช่าง 



 

 

๓๘ 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายท่ีดำเนินการจริง งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

65 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย
ข้างบ้านนางพลอย ธุวะคำ หมู่ 
1 บ้านป่าห้า 

เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
ในท้องถิ่น 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 
2.50 เมตร ยาว 20 เมตร 
หนา 0.15 เมตร                           

26,000 ถนนมีมาตรฐานการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

บรรลเุป้าหมายตามแบบ
แปลนที่กำหนด       
การคมนาคมสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

66 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 2  หมู่ 
13 บ้านแม่ปูคา 

เพื่อพัฒนาและแก้ไขระบบ
ระบายน้ำในท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.
พร้อมฝาปดิ กว้าง 0.40 
เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 
171 เมตร                      

506,000 น้ำท่วมลดลง บรรลเุป้าหมาย กองช่าง 

67 โครงการก่อสร้างพนังกันดิน 
คสล.ป้องกันการกดัเซาะฝาย
บริเวณบา้นเลขท่ี 11 หมู่ 16 
บ้านสันต้นขาม  

เพื่อป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง ก่อสร้างพนัง คสล.กว้าง 
1.80 เมตร ยาว 34 เมตร 
สูง 2.50 เมตร ตัวพนังหนา 
0.25 เมตร  

334,500 ลดการกดัเซาะตลิ่งพังทลาย บรรลเุป้าหมาย กองช่าง 

68 โครงการก่อสร้างกำแพงป้องกัน
กัดเซาะตลิ่ง บรเิวณประปาหอ
ถังสูงประจำหมู่บ้าน หมู่ 12 
บ้านขัวแตะ 

เพื่อป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง เรียงหินพร้อมยาแนว กว้าง 3 
เมตร ยาว 33 เมตร  

186,000 ลดการกดัเซาะตลิ่งพังทลาย บรรลเุป้าหมาย กองช่าง 

69 โครงการขยายท่อลอดเหลี่ยม 
คสล.(สะพาน) หมู่ 16 บ้านสัน
ต้นขาม 

เพื่อขยายสะพานทางเข้าออก
หมู่บ้านพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างขยายท่อลอดเหลี่ยม 
คสล.กว้าง 1.50x1.50 
เมตร จำนวน 2 ช่อง ขยาย
ออก 1 ด้าน ยาว 20 เมตร 
(ด้านทิศตะวันออก) 

88,500 ทางเข้าออกมีมาตรฐานการ
คมนาคมสะดวกขึ้น 

บรรลเุป้าหมายตามแบบ
แปลนที่กำหนด       
การคมนาคมสะดวกขึ้น 

กองช่าง 



 

 

๓๙ 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายท่ีดำเนินการจริง งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

70 โครงการขยายท่อลอดเหลี่ยม 
คสล. (สะพาน) หมู่ 9 บ้าน  
ดอยกิ่ว 

เพื่อขยายสะพานทางเข้าออก
หมู่บ้านพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างขยายท่อลอดเหลี่ยม 
คสล.กว้าง 1.50x1.50 
เมตร จำนวน 2 ช่อง ขยาย
ออก 2 ด้าน ยาวด้านละ 1.5 
เมตร  

150,500 ทางเข้าออกมีมาตรฐาน         
การคมนาคมสะดวกขึ้น 

บรรลเุป้าหมายตามแบบ
แปลนที่กำหนด       
การคมนาคมสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

71 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์เทศบาลตำบล 
นางแล หมู่ 12 บ้านขัวแตะ 

เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีศูนย์รวมประชาคม
และศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน 

ก่อสร้างอาคารกว้าง 16 
เมตร ยาว 30 เมตร สูง 5 
เมตร 

1,788,000 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ  
การใช้บริการในระดับดีขึ้นไปร้อย
ละ 80 ของจำนวนผู้ใช้บริการ
ทั้งหมด 

อยู่ระหว่างก่อสร้าง กองช่าง 

72 โครงการก่อสร้างห้องน้ำ
เทศบาลตำบลนางแล หมู่ 12 
บ้านขัวแตะ 

เพื่อให้บริการประชาชนท่ีมาใช้
บริการในศูนยร์วมประชาคมและ
ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน 

ก่อสร้างห้องน้ำกว้าง 6 เมตร 
ยาว 9.10 เมตร สูง 3 เมตร 
หลังคาเพิงแหงน จำนวน 8 
ห้อง 

469,000 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ  
การใช้บริการในระดับดีขึ้นไปร้อย
ละ 80 ของจำนวนผู้ใช้บริการ
ทั้งหมด 

อยู่ระหว่างก่อสร้าง กองช่าง 

73 โครงการปรับปรุงระบบประปา 
หมู่ 11 บ้านดาวดึงส ์

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนให้มีน้ำใช้อย่าง
เพียงพอ 

ก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาล 
ขนาด 2.50 ลูกบาศก์เมตร
ต่อช่ัวโมง บนถังน้ำใส ขนาด 
14 ลูกบาศก์เมตร  

374,000 ครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำมีนำ้กิน
น้ำใช้ร้อยละ 100 ของครัวเรือน
ขาดแคลนน้ำ 

บรรลเุป้าหมายร้อยละ 
100 

กองช่าง 

 



 

 

๔๐ 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายท่ีดำเนินการจริง งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

74 โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง
ถนน คสล.เส้นกลางบ้าน หมู่ 9 
บ้านดอยกิ่ว 

เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
ในท้องถิ่น 

ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน 
คสล.กว้าง 1 เมตร ยาว 204 
เมตร หนา 0.15 เมตร                           

100,000 ถนนมีมาตรฐานการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

บรรลเุป้าหมายตามแบบ
แปลนที่กำหนด       
การคมนาคมสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

75 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 
2 หมู่ 7 บ้านนางแลใน 

เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
ในท้องถิ่น 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 
0.15 เมตร                           

1,476,000 ถนนมีมาตรฐานการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

บรรลเุป้าหมายตามแบบ
แปลนที่กำหนด       
การคมนาคมสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

76 โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง
ถนน คสล.ซอยบา้นเลขท่ี 38 
หมู่ 9 บ้านดอยกิ่ว 

เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
ในท้องถิ่น 

ช่วงที่ 1 กว้าง 1 เมตร ยาว 
134 เมตร                   
ช่วงที่ 2 กว้าง 0.60 – 
1.20 เมตร ยาว 15 เมตร 

71,500 ถนนมีมาตรฐานการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

บรรลเุป้าหมายตามแบบ
แปลนที่กำหนด       
การคมนาคมสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

77 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ 
คสล. หมู่ 5 บ้านเด่น 

เพื่อพัฒนาและแก้ไขระบบ
ระบายน้ำในท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

ช่วงที่ 1 กว้าง 1.60 เมตร 
สูง 1.80 เมตร ยาว 72.50 
เมตร                          
ช่วงที่ 2 กว้าง 1.60 เมตร 
สูง 1.80 เมตร ยาว 13.50 
เมตร 

862,000 น้ำท่วมลดลง บรรลเุป้าหมาย กองช่าง 

78 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
สายนางแลใน หมู่ 7 บ้าน    
นางแลใน 

เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
ในท้องถิ่น 

เสรมิผิวแอสฟลัท์ติกคอนกรตี
กว้าง 5.50 เมตร ยาว 500 
เมตร หนา 0.04 เมตร 

738,000 ถนนมีมาตรฐานการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

บรรลเุป้าหมายตามแบบ
แปลนที่กำหนด       
การคมนาคมสะดวกขึ้น 

กองช่าง 



 

 

๔๑ 
 

 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายท่ีดำเนินการจริง งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

      

79 โครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์
โลกตำบลนางแล 

เพื่อจัดอบรมให้ประชาชนและ
เยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับบทบาท
และหน้าท่ีของอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก 

1.ประชาชนและเยาวชนท่ี
สมัครเป็นอาสาสมคัรท้องถิ่น
รักษ์โลก จำนวน 200 คน  
2.จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับ
บทบาทและหน้าท่ีของ
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 

32,280 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้หลังเข้า
รับการอบรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 
ชองจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 

บรรลเุป้าหมายร้อยละ 
88.57 

ฝ่ายบรหิารงาน
สาธารณสุข กอง
สาธารณสุขฯ 

80 โครงการส่งเสริมอาชีวอนามัยผู้
เก็บขนและกำจดัขยะ 

เพื่ออบรมให้ผู้ทำงานเก็บขนและ
กำจัดขยะมคีวามรูเ้รื่องอาชีว  
อนามัยความปลอดภยัใน      
การทำงานเก็บขนและกำจัดขยะ 

1.ผู้ทำงานเก็บขนและกำจดั
ขยะจำนวน 70 คน         
2.จัดอบรมความรู้อาชีว  
อนามัยความปลอดภยัใน      
การทำงานเก็บขนและกำจัด
ขยะ 

9,360 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้มากข้ึน
หลังอบรมร้อยละ 80 ของจำนวน
ผู้เข้ารับกาอบรมทั้งหมด 

บรรลเุป้าหมายร้อยละ 
85.71 

ฝ่ายบรหิารงาน
สาธารณสุข กอง
สาธารณสุขฯ 

81 โครงการบริหารจัดการขยะมลู
ฝอยแบบมสี่วนร่วม 

1.เพื่อส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการขยะมูล
ฝอยในหมู่บ้าน ชุมชน และ
ท้องถิ่น 2.เพื่ออบรมแกนนำ 
“นักจัดการขยะในชุมชน”มี
ความรู้เรื่องกระบวนการจัดการ
ขยะเช่ือมโยง 

1.จัดอบรมความรู้เรื่อง
กระบวนการจดัการขยะ
เชื่อมโยงการสร้างรายได้และ
แปรรูปการเพิ่มมลูค่าและ  

59,880 1.มผีู้เข้ารับการอบรมร้อยละ 80 
ของจำนวนเป้าหมายที่กำหนด   
2.มผีู้ผ่านการอบรมเข้าร่วม
วางแผนจัดการขยะร้อยละ 80 
ของจำนวนผูผ้่านการอบรม
ทั้งหมด 

1.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 100.62 (เข้าร่วม 
161 คน)               
2.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 100                 

งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม 
กองสาธารณสุขฯ 



 

 

๔๒ 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายท่ีดำเนินการจริง งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

82  การสร้างรายได้และแปรรูปการ
เพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจและการทำธนาคาร
ใบไม้ในชุมชน                      
3.เพื่อส่งเสรมิให้เกิดการวางแผน
จัดการขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสม
กับปัญหาและพื้นท่ีอย่างยั่งยืน 

การใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
และการทำธนาคารใบไม้ใน
ชุมชน2.ผู้เข้าร่วมวางแผน
เป็นแกนนำท่ีผ่านการอบรม
จำนวน2 ครั้งๆ ละ 80 คน            
3.กิจกรรมเก็บขยะ 2 ข้าง
ทางถนนพหลโยธิน 

 3.มีแกนนำนักจดัการขยะเข้าร่วม
เก็บขยะ 2 ข้างทางถนน
พหลโยธินร้อยละ 80 ของจำนวน
แกนนำจัดการขยะทั้งหมด 

3.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 83.15 

 

83 โครงการบำรุงรักษาป่าไม ้ เพื่อปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาป่า
ไม้ในชุมชนให้เจรญิเติบโตและมี
ความอุดมสมบูรณ ์

1.บำรุงรักษาป่าไม้จำนวน 2 
แห่ง                            
2.ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 
80 คนต่อครั้ง  

2,307.30 1.มีการปลูกต้นไม้ทดแทนและมี
การบำรุงรักษาป่าไม้ในชุมชน
จำนวน 2 ครั้ง                     
2.มีประชาชนเข้าร่วมบำรุงรักษา
ป่าไม้ครั้งละไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของเป้าหมายที่กำหนด 

1.บรรลเุป้าหมาย 2 
ครั้ง (ป่าชุมชนบ้านร่อง
ปลาค้าวและป่าชุมชน
บ้านนางแลใน)  2.1
บรรลเุป้าหมายร้อยละ 
150 (ครั้งท่ี 1 เข้าร่วม 
120 คน) 2.2บรรลุ
เป้าหมายร้อยละ 
102.50 (เข้าร่วม 82 
คน) 

งานส่งเสรมิ
การเกษตร ฝ่าย
อำนวยการ 
สำนักปลดั 

84 โครงการรักน้ำ รักป่า รักษา
แผ่นดิน 

เพื่อปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเป็น
การเพิ่มพ้ืนท่ีสเีขียวและเป็น  
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1.ปลูกต้นไม้และหญ้าแฝก ณ 
พื้นที่สาธารณะบรเิวณฝาย 
ทุ่งพร้าว บ้านป่าอ้อ หมู่ 6  
2.เยาวชนและประชาชนเข้า
ร่วมไมน่้อยกว่า 150 คน 

16,800 1.มีการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝก 
เพิ่มพื้นท่ีปลูกต้นไม้ 2 ไร่         
2.มีเยาวชนและประชาชนเข้าร่วม
ร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่
กำหนด 

1.บรรลเุป้าหมาย 2 ไร่  

2.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 104 (เข้าร่วม 156 
คน) 

งานส่งเสรมิ
การเกษตร ฝ่าย
อำนวยการ 
สำนักปลดั 



 

 

๔๓ 
 

 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายท่ีดำเนินการจริง งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

     3.มีการทำบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ที่
ปลูกแล้ว                            
4.ผูเ้ข้าร่วมโครงการมีเจตคตติ่อ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในระดับมากและ
มากที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
ของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมด 

3.บรรลเุป้าหมาย          

 

4.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 91.70 

 

85 โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาหมอกควันและ    
ไฟป่า 

1.เพื่อรณรงค์ประชาสมัพันธ์ให้
ความแก่ประชาชนตระหนักถึง
ปัญหาที่เกิดจากหมอกควันและ
ไฟป่า                              
2.เพื่อให้ภาคประชาชนมสี่วน
ร่วมในการแก้ไขปญัหาหมอก
ควันและไฟป่า 

1.จัดอบรมเรื่องการแก้ไข
ปัญหาหมอกควันและไฟป่า
และลดการเผา               
2.รณรงค์ประชาสมัพันธ์ใน
หมู่บ้าน                        
3.ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่เข้า
ร่วมอบรมจำนวน 100 คน  

49,060 1.ประชาชนรับทราบข้อกำหนด
การเผาปริมาณการเผาลดลง     
2.ผูเ้ข้าร่วมอบรมร้อยละ 80 ของ
เป้าหมายที่กำหนด 

1.บรรลเุป้าหมาย      
2.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 100  

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย ฝ่ายธรุการ 
สำนักปลดั 

 

 



 

 

๔๔ 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายท่ีดำเนินการจริง งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
การเมืองการบริหารจัดการที่ดี 

      

86 โครงการเสรมิสร้างความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
ความสามารถดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารพร้อม
ที่จะปฏิบัติงานกับโปรแกรมการ
ทำงานและเครื่องคอมพิวเตอร ์

1.บุคลากรจำนวน 45 คน 
2.จัดอบรมให้บุคลากรเรื่อง
โปรแกรมการทำงานทาง
คอมพิวเตอร ์

30,000 1.บุคลากรเข้ารับการอบรมร้อย
ละ 80 ของเป้าหมายที่กำหนด  
2.ผูเ้ข้ารับการอบรมมีคะแนน
เพิ่มขึ้นหลังการอบรมเฉลี่ย 3 
คะแนนข้ึนไป 

1.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 100                
2.บรรลเุป้าหมาย 3.51 
คะแนน 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฝ่าย
ธุรการ สำนัก
ปลัด 

87 โครงการ 5 ส  1.เพื่อส่งเสรมิการมสี่วนร่วมใน
การพัฒนาคุณภาพการทำงาน
ให้แก่บุคลากรและเกดิความ
ร่วมมือในองค์กร                 
2.เพื่อสร้างบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมในสถานท่ีทำงานให้ดี
ขึ้น สะอาดเป็นระเบยีบเรียบร้อย 

1.บุคลากรเข้ารับการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการจำนวน 78 คน 
2.กิจกรรม 5 ส จำนวน 4 
ครั้ง  

6,290 1.บุคลากรเข้าร่วมโครงการร้อย
ละ 80 ของเป้าหมายกำหนด    
2.มีกิจกรรม 5 ส จำนวน 4 ครั้ง 
3.ผูเ้ข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจต่อการดำเนินโครงการใน
ระดับมากและมากท่ีสดุร้อยละ 
80 ของจำนวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมด 

1.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 100                
2.บรรลเุป้าหมาย      
3.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 95.50 

งานบริหารงาน
ทั่วไป ฝ่ายธุรการ 
สำนักปลดั 

88 โครงการจดัการความรู้ 
(Knowledge Management) 

เพื่อพัฒนาศูนย์ KM เป็นแหล่ง
เรียนรูร้วบรวมความรู้ทีม่ีใน
องค์กรให้แก่บุคลากรและ
ประชาชนท่ีสนใจได้ศึกษาหา
ความรู ้

1.บุคลากรและประชาชนท่ี
สนใจจำนวน 78 คน        
2.จัดทำคูม่ือ ระเบียบ 
กฎหมายในการปฏิบัติงานไม่
น้อยกว่า 2 ครั้ง               

429 1.ร้อยละของผู้เข้าใช้บริการศูนย์ 
KM ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เป้าหมายที่กำหนด                
2.จำนวนการจัดทำคู่มือ ระเบยีบ 
กฎหมายในการปฏิบัติงานไม่น้อย
กว่า 2 ครั้ง                          

1.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 100                 

2.ไม่บรรลุเปา้หมาย 

งานบริหารงาน
ทั่วไป ฝ่ายธุรการ 
สำนักปลดั 



 

 

๔๕ 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายท่ีดำเนินการจริง งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

   3.ปรับปรุงข้อมูลในบอรด์
ประชาสมัพันธ์ไม่น้อยกว่า 
12 ครั้ง ต่อปี 

 3.จำนวนการปรับปรุงข้อมูลใน
บอร์ดประชาสัมพันธไ์ม่น้อยกว่า 
12 ครั้ง ต่อปี 

3.ไม่บรรลุเปา้หมาย  

89 โครงการจดัเก็บภาษีนอกสถานท่ี 
(เคลื่อนที่) ประจำปี 2562 

1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษี                       
2.เพื่อให้การจดัเก็บภาษีประเภท
ต่างๆ เป็นไปตามเป้าหมาย 

1.จัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี  5,761 1.จัดเก็บภาษไีด้ร้อยละ 80 ของ
จำนวนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี     
2.ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการในระดับมากและ
มากที่สุดร้อยละ 80 ของจำนวน
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

1.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 80                   
2.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 80 

งานพัฒนารายได้ 
กองคลัง 

90 โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการชำระภาษี 
ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต 

1.เพื่อสร้างความรูค้วามเข้าใจให้
ผู้ชำระภาษีเรื่องภาษีทีด่ินและสิ่ง
ปลูกสร้าง                         
2.เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน
มาชำระภาษีตามกำหนดเวลา 

1.ผูเ้ข้าข่ายชำระภาษีจำนวน 
200 คน                      
2.จัดอบรมความรู้เรื่องภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                          

44,338 1.ผูเ้ข้ารับการอบรมร้อยละ 80 
ของเป้าหมายกำหนด             
2.ผูเ้ข้ารับกาอบรมมีความรูร้้อย
ละ 70 ของจำนวนผู้เข้ารับการ
อบรมทั้งหมด                       
3.ผูเ้ข้าข่ายชำระภาษีมาชำระภาษี
ร้อยละ 50 ของจำนวนผูเ้ข้าข่าย
ชำระภาษีท้ังหมด 

1.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 80                  
2.ไม่บรรลุเปา้หมายร้อย
ละ 60                    

3.อยู่ระหว่างดำเนินการ 

งานพัฒนารายได้ 
กองคลัง 

91 โครงการเสรมิสร้างประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล  

1.เพื่ออบรมและศึกษาดูงานด้าน
การบริหารจัดการที่ดีองค์กร
ต้นแบบให้แก่ผู้บรหิาร สมาชิก
สภาเทศบาลตำบลนางแล   

1.ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลจำนวน               
2.จัดอบรมและศึกษาดูงาน 

70,820 1.ผูเ้ข้ารับการอบรมและศึกษาดู
งานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จำนวนเป้าหมายที่กำหนด 

 งานการเจ้าหน้าท่ี 
ฝ่ายธุรการ สำนัก
ปลัด 



 

 

๔๖ 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายท่ีดำเนินการจริง งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

  2.เพื่อเสริมสร้างความรู้และ
แนวคิดในการพัฒนาท้องถิ่นโดย
หลักบริหารจัดการที่ด ี

  2.ผูเ้ข้ารับการอบรมและศึกษาดู
งานนำความรู้และแนวคิดมาปรับ
ใช้ในการทำงาน 

  

92 โครงการเสรมิสร้างความรู้ด้าน
การป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

1.เพื่อให้ความรู้เสริมสร้าง
จิตสำนึกและค่านยิมในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีให้กับคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และ
ประชาชนในพ้ืนท่ีตำบลนางแล 

1.คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และ
ประชาชนในพ้ืนท่ีตำบล   
นางแลจำนวน 60 คน      
2.ส่งเสรมิบทบาทภาค
ประชาชนให้เข้ามามสี่วนร่วม
ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

8,100 1.มผีู้เข้าร่วมอบรมร้อยละ 80 
ของจำนวนเป้าหมายที่กำหนด   
2.ผูเ้ข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจ
ต่อการดำเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบล
นางแลในระดับมากและมากท่ีสุด
ร้อยละ 80 ของจำนวนผูเ้ข้ารับ
การอบรมทั้งหมด 

1.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 126.67 (เข้าร่วม 
76 คน)                      
2.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 81.51  

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ฝ่ายธุรการ สำนัก
ปลัด 

93 โครงการเสรมิสร้างความรู้ด้าน
กฎหมายการปฏิบตัิงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
ข้าราชการ พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างรวมถึงกำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนมี
ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาและ
สาระสำคญัของระเบยีบ 
กฎหมายที่เกีย่วข้องกับการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพสัดุของ
หน่วยการบรหิารราชการส่วน
ท้องถิ่น 

1.คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
ข้าราชการ พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้างรวมถึงกำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน
จำนวน 60 คน               
2.จัดอบรมความรู้ระเบียบ 
กฎหมายที่เกีย่วข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น 

8,100 1.มผีู้เข้ารับการอบรมร้อยละ 80 
ของจำนวนเป้าหมายที่กำหนด   
2.ผูเ้ข้ารับการอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น 

1.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 110 (เข้าร่วม 66 
คน)                      
2.บรรลเุป้าหมาย 1.12 
คะแนน (ก่อนอบรม 
เฉลี่ย 6.30 คะแนน/
หลังอบรมเฉลี่ย 7.42 
คะแนน) 

งานนิติการ ฝ่าย
ธุรการ สำนัก
ปลัด 



 

 

๔๗ 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายท่ีดำเนินการจริง งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

94 โครงการเสรมิสร้างความรู้
กฎหมายในชีวิตประจำวัน
สำหรับประชาชน 

เพื่อเสรมิสร้างความรูด้้าน
กฎหมายในชีวิตประจำวันสำหรับ
ประชาชนท่ัวไป 

1.ประชาชนท่ัวไปจำนวน 80 
คน                             
2.จัดอบรมเรื่องกฎหมายใน
ชีวิตประจำวันสำหรับ
ประชาชนท่ัวไป 

24,920 1.มผีู้เข้ารับการอบรมร้อยละ 80 
ของจำนวนเป้าหมายที่กำหนด   
2.ผูเ้ข้ารับการอบรมมีความรู้
เพิ่มขึ้นหลังอบรม 

1.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 103.75 (เข้าร่วม 
83 คน)                 
2.บรรลเุป้าหมาย 3.55 
คะแนน (ก่อนอบรม 
6.18 คะแนน/หลัง
อบรม 9.73 คะแนน) 

งานนิติการ ฝ่าย
ธุรการ สำนัก
ปลัด 

95 โครงการเสรมิสร้างความรู้เรื่อง
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

เพื่อเสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง กำนันผู้ใหญ่บ้าน 
และผู้นำชุมชนเรื่องการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

1.คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ้าง กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน
จำนวน 60 คน               
2.จัดอบรมเรื่องการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

8,100 1.มผีู้เข้ารับการอบรมร้อยละ 80 
ของจำนวนเป้าหมายที่กำหนด   
2.ผูเ้ข้ารับการอบรมมีความรู้
เพิ่มขึ้นหลังอบรม 

1.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 130 (เข้าร่วม 78 
คน)                      
2.บรรลเุป้าหมาย 4.24 
คะแนน (ก่อนอบรม 
3.09 คะแนน/หลัง
อบรม 7.33 คะแนน) 

งานนิติการ ฝ่าย
ธุรการ สำนัก
ปลัด 

96 โครงการอบรมความรู้ด้าน
งบประมาณและการเบิกจ่าย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
และกฎหมายที่เกีย่วข้อง 

เพื่ออบรมให้บุคลากรตำบลนาง
แลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การปฏิบัตติามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

1.ผู้บริหารและพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีเทศบาลตำบลนาง
แลจำนวน 60 คน            
2.จัดอบรมเรื่องระเบยีบ 
กฎหมาย หนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย 

44,740 1.มผีู้เข้ารับการอบรมร้อยละ 80 
ของจำนวนเป้าหมายที่กำหนด   
2.ผูเ้ข้ารับการอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจในระดับดีร้อยละ 80 ของ
จำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 

1.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 100                
2.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 93.33  

งานวิเคราะห์
นโยบายและแผน 
ฝ่ายอำนวยการ 
สำนักปลดั 



 

 

๔๘ 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายท่ีดำเนินการจริง งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

97 โครงการฝึกอบรมสร้างความ
สมัครสมานสามคัคีเพื่อ
ความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร 

เพื่อเสรมิสร้างความรูร้ักสามัคคี
ของพนักงานให้แน่นแฟ้นยิ่งข้ึน
ในการทำงานร่วมกัน 

ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
และพนักงานเจ้าหน้าที่
จำนวน  100 คน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 
ของจำนวนเป้าหมายที่กำหนด    

บรรลเุป้าหมายร้อยละ 
100 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ฝ่ายธุรการ สำนัก
ปลัด 

98 โครงการเสรมิสร้างคุณธรรม
จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลและพนักงาน 

เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลและพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
ได้รับการพัฒนาจิตใจและพัฒนา
ตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความ
สำนึกร่วมในการเสริมสร้างสังคม
แห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ 

1.ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลและพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้าง  จำนวน 100 
คน                             
2.จัดอบรมพัฒนาจิตใจและ
พัฒนาตนเองให้มีจิต
สาธารณะเกดิความสำนึกร่วม
ในการเสริมสร้างสังคมแห่ง
คุณธรรมและสมานฉันท์ 

8,560 1.มผีู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 
ของจำนวนเป้าหมายที่กำหนด   
2.ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจ
ในหลักคณุธรรมจริยธรรมร้อยละ 
80 ของจำนวนผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งหมด 

1.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 103 (เข้าร่วม 103 
คน)2.บรรลุเป้าหมาย
ร้อยละ 100 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ฝ่ายธุรการ สำนัก
ปลัด 

99 โครงการเสรมิสร้างความรู้
เกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อเสรมิสร้างความรูเ้กี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ี 

1.พนักงานเจ้าหน้าที่จำนวน 
100 คน                      
2.จัดอบรมเรื่อง            
การบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

50,000 1.มผีู้เข้ารับการอบรมร้อยละ 80 
ของเป้าหมายที่กำหนด           
2.ผูเ้ข้ารับการอบรมมีคะแนนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนน
ทั้งหมด 

1.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 103 (เข้าร่วม 103 
คน)                      
2.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 60  

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ฝ่ายธุรการ สำนัก
ปลัด 

100 โครงการเสรมิสร้างประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานพนักงาน 
เจ้าหน้าท่ีเทศบาล 

เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่
เทศบาลตำบลนางแลนำองค์
ความรู้ใหมม่าเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีคณุภาพ 

1.พนักงานเจ้าหน้าที่ 80 คน 
2.จัดอบรมองค์ความรู้ใหม่มา
เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 

100,000 1.มผีู้เข้ารับการอบรมร้อยละ 80 
ของเป้าหมายที่กำหนด           
2.ผูเ้ข้ารับการอบรมมีคะแนนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนน
ทั้งหมด 

1.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 100                 
2.บรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 60  

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ฝ่ายธุรการ สำนัก
ปลัด 



 

 

๔๙ 
 

 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายท่ีดำเนินการจริง งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

101 โครงการเสรมิสร้างประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล 

เพื่อจัดอบรมและศึกษาดูงาน
ด้านการบริหารจดัการทีด่ีองค์กร
ต้นแบบให้แก่ผู้บรหิาร สมาชิก
สภาเทศบาลเสรมิสร้างความรู้ใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
และพนักงานเจ้าหน้าที่
จำนวน 17 คน 

70,820 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 
ของจำนวนเป้าหมายที่กำหนด    

บรรลเุป้าหมายร้อยละ 
100 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ฝ่ายธุรการ สำนัก
ปลัด 



 

 

๕๐ 
 

6. คำแนะนำและข้อคดิเห็นจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

 6.1 การจัดการขยะในพ้ืนที่ ควรขยายการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบไปยังโรงเรียนทุกโรงเรียนในพื้นท่ี
ตำบลนางแล  
 6.2 การติดตามและประเมินผลโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นด้านการประเมินโครงการสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่า มีบางโครงการดำเนินการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการที่ปรากฏ   
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แม้ว่าการดำเนินการตามโครงการจะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดในโครงการ
ก็ตาม เห็นควรแก้ไขการดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   
 6.3 การติดตามและประเมินผลโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นด้านการประเมินโครงการสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่า มีบางโครงการดำเนินการล่าช้า ไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาของแผนการดำเนินงาน 
ประจำปี 2562 เห็นควรปรับปรุงระยะเวลาการดำเนินงานให้เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นเป็นหลัก 
ได้แก่ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ควรดำเนินการก่อนเข้าฤดูฝน เนื่องจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
กำหนดวัตถุประสงค์เพ่ือลดปัญหาน้ำท่วม  
 6.4 การติดตามและประเมินผลการดำเนินการจริงตามโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 
2565) พบว่า มีจำนวน 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ควรมีการปรับปรุงจำนวนโครงการที่นำไปปฏิบัติจริงให้ได้อย่างน้อย
ร้อยละ 70 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการนำแผนไปปฏิบัติจริง  ดังนี้ 

6.4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเมื่อเปรียบเทียบระหว่างโครงการที่นำไปปฏิบัติจริง 
สำเร็จแล้วกับจำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ในปีงบประมาณ 2562 พบว่า           
มีโครงการที่นำไปปฏิบัติจริงสำเร็จเพียงร้อยละ 56.98   

6.4.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง 
โครงการที่นำไปปฏิบัติจริงสำเร็จแล้วกับจำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)               
ในปีงบประมาณ 2562 พบว่า มีโครงการที่นำไปปฏิบัติจริงสำเร็จเพียงร้อยละ 28.57 
 6.5 ควรปรับปรุงหรือทบทวนการวิเคราะห์ SWOT เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นทุกปี เนื่องจากสถานการณ์ในการ
พัฒนาอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา นโยบายของรัฐ นโยบายของจังหวัด และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่และใน
จังหวัดเชียงรายเพ่ือหาจุดยืนในการพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสม 
 6.6 ควรปรับปรุงแก้ไขให้มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัด
ได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความ
พึงพอใจการกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์คาดว่าจะ
ได้รับ) รวมทั้งผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งควรกำหนดให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกโครงการ เนื่องจากเมื่อติดตามและประเมินผลแล้ว พบว่า บางโครงการกำหนดตัวชี้วัดไม่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ และบางโครงการกำหนดตัวชี้วัดที่ไม่สามารถวัดผลได้ 
 6.7 ควรปรับปรุงแก้ไขในกรณี เมื่อมีการดำเนินการโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเสร็จสิ้นแล้วให้
ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการรายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารรับทราบตามกำหนดในโครงการ ทุกโครงการ
พัฒนา ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนางแลจะใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ต่อไป  
 
หมายเหตุ  คำแนะนำและข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามมติที ่

ประชุมเม่ือวันที่ 19 ธันวาคม 2562 
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