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คํานํา 
 

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      
พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 หมวด 6  ขอ 29  ไดกําหนดใหมีการดําเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา       
มีหนาท่ีดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงคณะกรรมการ
จะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับ
แตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดย
อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป     

 

ดังนั้น เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนถูกตองตามระเบียบดังกลาวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหวยไคร  จึงไดดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหวยไคร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ข้ึน เพ่ือรายงานและเสนอ
ความเห็นท่ีไดจากการติดตามใหนายกเทศมนตรีทราบ  คณะกรรมการหวังเปนวารายงานผลการติดตามฉบับนี้
จะสามารถเปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาเทศบาล  สามารถแกไขปญหาให กับประชาชนได              
และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

-------------- 
 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน        
มีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการ
ติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้
ผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล  สามารถก ากับดูแล ทบทวน และ
พัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การติตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลห้วยไคร้จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 

  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาเทศบาลต าบล        
ห้วยไคร้หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 

  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยไคร้ตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลา          
ที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 

  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงาน และโครงการ          
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบ              
ผลการด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่   
ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรของเทศบาล       
สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับ
สภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 

  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิด  
ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมี    
ความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้าง
ให้เกิดจุดแข็งนี้และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่น    
อย่างสุขุมรอบคอบ พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหา   
ลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือ
ผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลต าบลห้วยไคร้ให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อม
การปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
โดยการติดตามและประเมินผล ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตาม
เป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการ        
ไปแล้วว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการ   
ตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและ
ประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด 
จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้  สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 

  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 

  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 

  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล ผู้บริหาร
ระดับส านัก/กองทุกระดับของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลห้วยไคร้หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 

  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา     
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผล    
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแ ต่        
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย    
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   มีจ านวน  11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาเทศบาลที่สภาเทศบาลคัดเลือก   จ านวน   3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน   2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารเทศบาลคัดเลือก  จ านวน   2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหาร
เทศบาลคัดเลือก   จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลต าบลห้วยไคร้         
ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
 

  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลา     
ที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น      
ต่อผู้บริหารเทศบาลเพ่ือด าเนินการต่อไป 
 

  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลต าบลห้วยไคร้          
ได้ก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลห้วยไคร้  ดังนี้ 
  2.1 ให้หน่วยงานระดับกองสรุปผลการด าเนินการโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ      
ที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
  2.2 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ 
  2.3 ส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล 
 

  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลห้วยไคร้มีอ านาจหน้าที่ใน
การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารเทศบาล เพ่ือให้
ผู้บริหารเทศบาลเสนอต่อสภาเทศบาลและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลต าบลห้วยไคร้โดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
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ขั้นตอนการรายงานผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools 
for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยไคร้ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือก  
ใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิ ดสร้างไว้เพ่ือใช้  
ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และ
หรือโดยการสร้ า ง เครื่ องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่ น   ได้ แก่  แบบสอบถาม 
(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview)  และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัย
สภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลต าบลห้วยไคร้รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้ง   
เกณฑ์มาตรฐานแบบต่าง ๆ  ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงน าเครื่องมือ  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและ  
เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
 
 
 

 

นายก อปท. 
 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

เมษายน/ตุลาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

นายก อปท. สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

 

นายก อปท. 
 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

 เสนอ 

             ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบล
ห้วยไคร้ทราบในที่ เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเ ห็นดังกล่าวและ               
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
 

  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได ้ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและ             
การด าเนินการตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  

  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและ  
การด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที     
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา  
ต่าง ๆ ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง          
ท าให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 

  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารเทศบาล ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ    
ของเทศบาลต าบลห้วยไคร้สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่น  
ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับ
การปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  

  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลต าบลห้วยไคร้แต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ 
มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายของเทศบาลต าบลห้วยไคร้
เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 
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ส่วนที่ 2 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนา 
-------------- 

 
1. วิสัยทัศน์เทศบาลต าบลห้วยไคร้ 

 

 “ห้วยไคร้น่าอยู่  คนมีสุข  สิ่งแวดล้อมยั่งยืน  บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

2. ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แนวทางพัฒนาด้านเส้นทางคมนาคม 
1.2 แนวทางพัฒนาด้านระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 
1.3 แนวทางการพัฒนาด้านแหล่งน้ าและระบบบริหารจัดการน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านเศรษฐกิจ 
1.1 แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2 แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการศึกษา 
3.1 แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 
3.2 แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านคุณภาพชีวิต 
4.1 แนวทางพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
4.2 แนวทางพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4.3 แนวทางพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  ทุกช่วงวัย 
4.4 แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1 แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.2 แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสีย และมลภาวะ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
6.1 แนวทางพัฒนาด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
6.2 แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน 
6.3 แนวทางพัฒนาด้านการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี 

3. เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แนวทางพัฒนาด้านเส้นทางคมนาคม 
1.2 แนวทางพัฒนาด้านระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 
1.3 แนวทางการพัฒนาด้านแหล่งน้ าและระบบบริหารจัดการน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค 

2. เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
2.1 แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2 แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 
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3. เพ่ือพัฒนาการศึกษาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

3.1  แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 
3.2  แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

4. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
4.1 แนวทางพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
4.2 แนวทางพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4.3 แนวทางพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตร ีผูสู้งอายุผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ทุกช่วงวัย 
4.4 แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข 

5. เพ่ือพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1 แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.2 แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสีย และมลภาวะ 

6. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
6.1 แนวทางพัฒนาด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
6.2 แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน 
6.3 แนวทางพัฒนาด้านการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี 

 
4. ตัวช้ีวัด 

ความส าเร็จในการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)       
เพ่ือน ามาจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2565 

 

5. ค่าเป้าหมาย 
1. จ านวนโครงการที่พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. จ านวนโครงการที่พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
3. จ านวนโครงการที่พัฒนาด้านการศึกษา 
4. จ านวนโครงการที่พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
5. จ านวนโครงการที่พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. จ านวนโครงการที่พัฒนาด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

 

6. กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
2. กลยุทธ์การพัฒนาระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 
3. กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งน้ าและระบบบริหารจัดการน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านเศรษฐกิจ 
1. กลยุทธ์การการส่งเสริมและพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. กลยุทธ์การการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการศึกษา 
1. กลยุทธ์การการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 
2. กลยุทธ์การการส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านคุณภาพชีวิต 
1. กลยุทธ์การการรักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
2. กลยุทธ์การการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3. กลยุทธ์การการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ทุกช่วงวัย 
4. กลยุทธ์การการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. กลยุทธ์การการส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. กลยุทธ์การการส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสีย และมลภาวะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
1. กลยุทธ์การการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
2. กลยุทธ์การการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน 
3. กลยุทธ์การการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี 
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ส่วนที่ 3 

สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

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

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564    
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ได้ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น      
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี

ดังนั้น  การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยไคร้   จึงเป็น         
การสรุปผลการด าเนินการโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของแต่ละกอง
และน าผลสรุปที่ได้ไปจัดท ารายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบต่อไป 

 
1. จ านวนโครงการพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ตามแผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2564 และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
 

1.1 จ านวนโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
 

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ตามกระบวนการ 
ที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม    
การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ก่อนน ามาจัดท า
โครงการในแผนพัฒนาชุมชนและบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เทศบาลต าบลห้วยไคร้ ได้มีโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) รวมถึงฉบับแก้ไข/เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง จ านวนทั้งสิ้น  175  โครงการและ    
มีงบประมาณรวมทั้งสิ้น  32,543,363 บาท  ซึ่งจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้  (ตารางท่ี 1) 

 

ตารางท่ี 1  แสดงจ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
 
     

ยุทธศาสตร์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 29 8,370,000.00 
2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 2 130,000.00 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 56 6,552,163.00 
4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต 47 11,928,200.00 
5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10 3,609,000.00 
6. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 31 1,954,000.00 

รวมทั้งสิ้น 175 32,543,363.00 
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จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 

 
 
แผนภูมิที ่1  แสดงจ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 จ านวนโครงการและงบประมาณในแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลต าบลห้วยไคร้ มีโครงการที่บรรจุในแผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จ านวน 88 โครงการ  รวมงบประมาณทั้งสิ้น 17,200,646 บาท        
ซึ่งสามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ (ตารางที่ 2) 
 

ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 16 3,730,100.00 
2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ - 0 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 20 3,385,718.00 
4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต 25 9,254,478.00 
5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 105,000.00 
6. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 24 725,350.00 

รวมทั้งสิ้น 88 17,200,646.00 
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4,160,100.00 
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3,385,718.00 

9,254,478.00 

585,000.00 1,082,900.00 

จ ำนวนโครงกำร งบประมำณ (บำท) 

 
แผนภูมิที่ 2  แสดงจ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 การเปรียบเทียบจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
และจ านวนโครงการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
 

 จากการตรวจสอบการด าเนินงานและผลส าเร็จของโครงการ / กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 มีจ านวนทั้งสิ้น 175 โครงการ และจ านวนโครงการที่น ามาบรรจุในการจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จ านวน 88 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  50.29 ของโครงการ
ทั้งหมด  (ตารางที่ 3) 
 

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ในปีงบประมาณ           
       พ.ศ. 2564 และจ านวนโครงการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

ยุทธศาสตร์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
จ านวนโครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ.2561-2565) 

จ านวนโครงการ 
ที่บรรจุในแผนการ

ด าเนินงาน 
ร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 29 16 55.17 
2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 2 - 00.00 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 56 20 35.71 
4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต 47 25 53.19 
5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10 3 30 
6. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 31 24 77.42 

รวมทั้งสิ้น 175 88 50.29 
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โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  โครงการที่บรรจุในแผนการด าเนินงาน 

 
แผนภูมิที่ 3   แสดงการเปรียบเทียบจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 และจ านวนโครงการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4  การเปรียบเทียบงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
และงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ประจ างบประมาณ พ.ศ.2564   

 

 จากการเปรียบเทียบงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และงบประมาณตาม
แผนการด าเนินงาน ประจ างบประมาณ พ.ศ.2564  พบว่า งบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 17,200,646 บาท  มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 52.85            
ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ซึ่งมีจ านวน
ทั้งสิ้น  32,543,363 บาท  (ตารางที่ 4) 
 

ตารางที่ 4  แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ในปีงบประมาณ  
     พ.ศ. 2564 และงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ประจ างบประมาณ พ.ศ.2564 
   
 

ยุทธศาสตร์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
งบประมาณตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) 

งบประมาณตาม
แผนการ

ด าเนินงาน 
ร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 8,370,000.00 3,730,100.00 44.57 
2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 130,000.00 0 0 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 6,552,163.00 3,385,718.00 51.67 
4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต 11,928,200.00 9,254,478.00 77.58 
5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3,609,000.00 105,000.00 2.91 
6. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 1,954,000.00 725,350.00 55.41 

รวมทั้งสิ้น 32,543,363.00 17,200,646.00 52.58 
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2. ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 
 

         2.1 ผลการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ภายใต้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2564  

เมื่อพิจารณาผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และ         
การเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 
จ านวน 88  โครงการ พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 46 โครงการ 
หรือคิดเป็นร้อยละ 52.27 โครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ จ านวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.36 
และโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 32 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 36.36    

 

 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   มีโครงการตามแผนการด าเนินงานประจ าปี        
พ.ศ.2564 จ านวนทั้งสิ้น 16 โครงการ พบว่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
จ านวน 6 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 37.50 อยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ จ านวน 10 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 62.50 และโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.00    

 

 2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ  มีโครงการตามแผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2564 
จ านวนทั้งสิ้น 0 โครงการ พบว่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน          
0 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00 อยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ จ านวน 0 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 
0.00 และโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.00   

 

 3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  มีโครงการตามแผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2564 
จ านวนทั้งสิ้น 20 โครงการ พบว่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน       
9 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 45.00 อยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ จ านวน 0 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 
0.00 และโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 55.00  

 

4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต  มีโครงการตามแผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2564 
จ านวนทั้งสิ้น 25 โครงการ พบว่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน      
17 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 68.00 อยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ จ านวน 0 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 
0.00 และโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 8  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 32.00 

 

5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีโครงการตามแผนการด าเนินงาน
ประจ าปี พ.ศ.2564 จ านวนทั้งสิ้น 5 โครงการ พบว่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีโครงการที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จ จ านวน 1 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 33.33 อยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ จ านวน 0 โครงการ      
คิดเป็นร้อยละ 0.00 และโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67 

 

6. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ  มีโครงการตามแผนการด าเนินงานประจ าปี 
พ.ศ.2564 จ านวนทั้งสิ้น 24 โครงการ พบว่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
จ านวน 13 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 54.17 อยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ จ านวน 0 โครงการ  คิดเป็น
ร้อยละ 0.00 และโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนิ นการ จ านวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 45.83                 
โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 5 

 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน้า 14 
 

โครงการที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 
52% 

โครงการที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
11% 

โครงการที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
37% 
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ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
โครงการที่บรรจุ
ตามแผนการ
ด าเนินงาน 

โครงการที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ร้อยละ 
โครงการที่
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ร้อยละ 
โครงการที่
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
ร้อยละ 

1. ยุทธศาสตรด์้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

16 6 37.50 10 62.50 0 0.00 

2. ยุทธศาสตรด์้าน
เศรษฐกิจ 

0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

3. ยุทธศาสตรด์้าน
การศึกษา 

20 9 45.00 0 0.00 11 55.00 

4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต 25 17 68.00 0 0.00 8 32.00 
5. ยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

3 1 33.33 0 0.00 2 33.67 

6. ยุทธศาสตรด์้านพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ 

24 13 54.17 0 0 11 45.87 

รวม 88 46 52.28 10 11.36 32 36.36 
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 จากการเปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 พบว่า เทศบาลฯ มีที่ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น  17,200,646  บาท และมีการเบิกจ่าย 
งบประมาณทั้งสิ้น  15,295,468  บาท คิดเป็นร้อยละ 88.92 ซึ่งสามารถจ าแนกตามรายยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 3,730,100 บาท และมีการเบิกจ่าย 
งบประมาณท้ังสิ้น  3,725,659 บาท คิดเป็นร้อยละ  99.88  ของงบประมาณในยุทธศาสตร์ที่ 1  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 0 บาท และมีการเบิกจ่าย งบประมาณ
ทั้งสิ้น 0 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของงบประมาณในยุทธศาสตร์ที่ 2  
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ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ยุทธศาสตร์
ที่ 2 

ยุทธศาสตร์
ที่ 3 

ยุทธศาสตร์
ที่ 4 

ยุทธศาสตร์
ที่ 5 

ยุทธศาสตร์
ที่ 6 

จ านวนงบประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรร 3,730,100.0 0 3,385,718.0 9,254,478.0 105,000.00 725,350.00

จ านวนงบประมาณทีเ่บกิจ่าย 3,725,659.0 0 2,214,864.0 8,980,910.0 7,000.00 367,035.00

ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 3,385,718 บาท และมีการเบิกจ่าย 
งบประมาณท้ังสิ้น 2,214,864 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.42 ของงบประมาณในยุทธศาสตร์ที่ 3  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 9,254,478 บาท และมีการเบิกจ่าย 
งบประมาณท้ังสิ้น 8,980,910 บาท คิดเป็นร้อยละ  97.04 ของงบประมาณในยุทธศาสตร์ที่ 4  

ยุทธศาสตร์ที่ 5  มีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 105,000 บาท และมีการเบิกจ่าย 
งบประมาณท้ังสิ้น 7,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.67  ของงบประมาณในยุทธศาสตร์ที่ 5 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  มีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 725,350 บาท และมีการเบิกจ่าย
งบประมาณท้ังสิ้น 367,035 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.60 ของงบประมาณในยุทธศาสตร์ที่ 6   
(รายละเอียดตามตารางที่ 6)    
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ยุทธศาสตร์ 
จ านวน

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

จ านวน
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ร้อยละของ
งบประมาณ  

รายยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3,730,100.00 3,725,659.00 99.88 
2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ - - 0.00 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 3,385,718.00 2,214,864.00 65.42 
4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต 9,254,478.00 8,980,910.00 97.03 
5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 105,000.00 7,000.00 6.67 
6. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 725,350.00 367,035.00 50.60 

รวมทั้งสิ้น 17,200,646 15,295,468.00 88.92 
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3. ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ไม่มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมแต่ประการใด   



ล าดับ
ที่ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน โอนงบฯ

พ.ศ. 2561-2565 ลด/เพ่ิม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน)

1 โครงการก่อสร้างราวเหล็กกันตก ซอย 11 หมู่ที ่10 14,900 14,900  -  - 14,100 800

2 โครงการก่อสร้างราวเหล็กกันตก ซอย 2/1 หมู่ที ่10 65,000              65,000           -  - 64,000             1,000           

3 โครงการก่อสร้างห้องน้้าบริเวณอ่างเก็บน้้าขุนน้้า 377,000            377,000         -  - 375,600           1,400           

ห้วยไคร้ 
4 โครงการต่อเติมห้องน้้าภายในอาคารอเนกประสงค์ 175,000            175,000         -  - 174,000           1,000           

หมู่ที ่7  
5 โครงการก่อสร้างประตูเปิดปิดสวนสาธารณะ 200,000            70,000           -  - 69,759             241              

อ่างเก็บน้้าขุนน้้าห้วยไคร้  
6 จ้างเหมาตรวจสอบคุณภาพน้้าส้าหรับการอุปโภค บริโภค 10,000 7,200  -  - 7,200  -
7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย 4 642,000            642,000         -  - 642,000            - กันเงิน

หมู่ที่ 1 (ฝ่ังทศิเหนือ) 642,000
8 โครงการก่อสร้างลานกิจกรรมอเนกประสงค์บริเวณ 528,000            528,000         -  - 528,000            - กันเงิน

อ่างเก็บน้้าขุนน้้าหว้ยไคร้ 528,000

9 โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้้า ซอย 2 หมู่ที ่1 50,000               - 50,000       - 50,000              - กันเงิน

(ข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลห้วยไคร้) 50,000

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกซอย 1 71,000               - 71,000  - 71,000              - กันเงิน

หมู่ที ่2 (ทางเข้าหนองป่าบอน) 71,000

11 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 385,000             - 385,000     - 385,000            - กันเงิน

พร้อมบ่อพัก ซอย 3 หมู่ที ่2 385,000
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ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแมส่าย  จังหวัดเชยีงราย

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการ
งบประมาณ (บาท)

ตั้งเทศบญัญตัิ จ่ายเงนิสะสม ด าเนินการจริง คงเหลือ หมาเหตุ



ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแมส่าย  จังหวัดเชยีงราย

ล าดับ
ที่ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน โอนงบฯ

พ.ศ. 2561-2565 ลด/เพ่ิม

12 โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (หลังท่าข้าว) 417,000             - 417,000     - 417,000            - กันเงิน

417,000
แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา)

1 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าอาคาร 87,000               - 87,000       - 87,000              - กันเงิน

อเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลต้าบลห้วยไคร้ 87,000

2 ก่อสร้างเสาธงโรงเรียนเทศบาลต้าบลห้วยไคร้ 48,000               - 48,000       - 48,000              - กันเงิน

48,000
แผนงานบรหิารงานทั่วไป (งานบรหิารทั่วไป)

1 โครงการก่อสร้างกันสาดอาคารป้องกันและบรรเทา- 320,000             - 320,000     - 320,000            - กันเงิน

สาธารณภัย 320,000

2 โครงการปรับปรุงอาคารส้านักงานเทศบาล 150,000             - 473,000     - 473,000            - กันเงิน
3,539,900 1,879,100 1,851,000 3,725,659 4,441

ล าดับ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน โอนงบฯ
ที่ พ.ศ. 2561-2565 ลด/เพ่ิม

 แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
1 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

 - ค่าใช้จ่ายปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา รร.ทต.หว้ยไคร้ 20,000 20,000  -  - 20,000  -
 - ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต 8,000 8,000  -  - 8,000  -
 - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ อนุบาลจนจบ 192,440 192,440  -  - 190,846 1,594
การศึกษาชั้นพื้นฐาน รร.ทต. หว้ยไคร้
 - ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติดในสถานศึกษา 21,000 21,000  -  - 21,000  -
 - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส้าหรับ ศพด. 84,900 84,900  -  - 50,200 34,700
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โครงการ
งบประมาณ (บาท)

ตั้งเทศบญัญตัิ จ่ายเงนิสะสม

รวมทั้งหมด

จ่ายเงนิสะสม

ด าเนินการจริง คงเหลือ หมาเหตุ

ตั้งเทศบญัญตัิ

3. ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา 

โครงการ ด าเนินการจริง คงเหลือ หมาเหตุ



ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแมส่าย  จังหวัดเชยีงราย

ล าดับ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน โอนงบฯ
ที่ พ.ศ. 2561-2565 ลด/เพ่ิม
2 โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวนัโรงเรียนเทศบาล 220,000 312,000  -  - 257,720 54,280         

ต้าบลหว้ยไคร้
3 อาหารกลางวนัศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต้าบลหว้ยไคร้ 252,000 196,000  -  - 130,420 65,580         
4 อาหารกลางวนัโรงเรียนบา้นหว้ยไคร้ 1,600,000 1,276,000  -  - 979,400 296,600       
5 ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนบา้นหว้ยไคร้ 728,000 611,267  -  - 610,839 428.22
6 ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนเทศบาลต้าบลหว้ยไคร้ 114,400 149,463  -  - 121,096 28,366.70
7 ค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ทต.หว้ยไคร้ 100,800 76,648  -  - 49,563 27,084.96
8 โครงการพธิเีทดิพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวนัคล้ายวนั 3,500 3,500  -  - 3,500  -

พระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
9 โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้้าพระธาตุดอยตุง 30,000 30,000  -  - 30,000  -

10 โครงการพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา 21,000 31,000  -  -  - 31,000         ยกเลืกโครงการ
11 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 100,000 70,000 70,000  -  -  -
12 โครงการเผยแพร่สนับสนุนประชาสัมพนัธป์ระเพณีวฒันธรรม 45,000 45,000 45,000  -  -  -

วถิีชีวติ ขนบธรรมเนียม ชาติพนัธุ ์เทศบาลต้าบลหว้ยไคร้
13 โครงการฝึกอบรมปฏบิติัตนเพื่อรักษาศีล 5 50,000 20,000 2,000  -  - 18,000
14 โครงการฝึกอบรมสืบสานประเพณีและภมูิปญัญาทอ้งถิ่น 100,000 20,000 20,000  -  -  -
15 โครงการสืบสานวฒันธรรมและต้านานอาหารกลุ่มชาติพนัธุ์ 50,000 50,000 50,000  -  -  -
16 โครงการอนุรักษป์ระเพณีเข้าพรรษา 20,000 20,000  -  -  - 20,000 ยกเลิกโครงการ
17 โครงการจัดงานนมัสการและสรงน้้าพระธาตุดอยตุง 10,000 10,000  -  -  - 10,000 ยกเลิกโครงการ
18 โครงการจัดงานพอ่ขุนเม็งรายมหาราช 30,000 30,000  -  -  - 30,000 ยกเลิกโครงการ
19 โครงการพธิทีานหาแม่ฟา้หลวงเนื่องในวนัคล้ายวนัสวรรคต 3,500 3,500  -  -  - 3,500 ยกเลิกโครงการ

ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
20 โครงการพธิรีดน้้าด้าหวัพอ่ขุนเม็งรายมหาราชและรดน้้า 5,000 5,000  -  -  - 5,000 ยกเลิกโครงการ

ด้าหวัในเทศกาลสงกรานต์
3,809,540 3,285,718 187,000  - 2,472,584 626,134       

รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน้า 18

คงเหลือ หมาเหตุ

รวมทั้งหมด

โครงการ ตั้งเทศบญัญตัิ จ่ายเงนิสะสม ด าเนินการจริง



ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแมส่าย  จังหวัดเชยีงราย

ล าดับ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน โอนงบฯ
ที่ พ.ศ. 2561-2565 ลด/เพ่ิม

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอัคคีภยั)
1 โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏบิติัการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุ 20,000 10,000  -  - 9,227 773

ทางถนนช่วงเทศกาลปใีหม่
2 โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏบิติัการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุ 20,000 10,000  -  - 4,947 5,053

ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
3 โครงการพฒันาระบบจราจรในเขตเทศบาล 100,000 50,000 30,000 80,000  -
4 โครงการรณรงค์ปอ้งกันไฟปา่และหมอกควนั 30,000 10,000  -  - 9,710 290
5 โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนปฏบิติัการปอ้งกันและ 50,000 30,000 30,000  -  -  -

บรรเทาสาธารณภยั
6 โครงการฝึกอบรมชุดปฏบิติัการจิตอาสาภยัพบิติัประจ้า 50,000 50,000  -  -  - 50,000 ยกเลิกโครงการ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น หลักสูตรทบทวน
7 โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภยั 100 เปอร์เซ็นต์ 20,000 20,000  -  -  - 20,000 ยกเลิกโครงการ

แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน)
1 ค่าจ้างเหมาบริการส้ารวจข้อมูลจ้านวนสัตวแ์ละขึ้นทะเบยีน 8,000 4,920             -  - 4,914               6                  

สัตวต์ามโครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพษิ
สุนัขบา้ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อคัรราชกมุารี

2 โครงการควบคุมและปอ้งกันโรคไข้เลือดออก 50,000 40,000  -  - 39,600 400
3 โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพษิสุนัขบา้ 40,000 25,434  -  - 25,434  -

ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟา้เจ้าฟา้จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควฒันวรขัตติยราชนารี

4 โครงการส้าหรับการด้าเนินงานตามแนวทางโครงการตาม 120,000 120,000  -  - 120,000  -
พระราชด้าริด้านสาธารณสุขแก่คณะกรรมการหมู่บา้นเขต

รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน้า 19

จ่ายเงนิสะสมโครงการ ด าเนินการจริง คงเหลือ หมาเหตุตั้งเทศบญัญตัิ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต



ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแมส่าย  จังหวัดเชยีงราย

ล าดับ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน โอนงบฯ
ที่ พ.ศ. 2561-2565 ลด/เพ่ิม

แผนงานการพาณชิย์ (งานโรงฆ่าสัดว)์
1 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจัดการน้้าทิ้ง 35,000 35,000           -  - 32,200 2,800           

จากโรงฆ่าสัตว์
แผนงานสังคมสงเคราะห ์(งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห)์

1 โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและ 20,000 20,000  -  - 10,320 9,680
พฒันาคุณภาพชีวติ

2 โครงการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพกิาร 30,000 20,000  -  -  - 20,000 ยกเลิกโครงการ
3 โครงการพฒันาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ 50,000 30,000  -  -  - 30,000 ยกเลิกโครงการ

แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)
1 โครงการบริหารจัดการแบบบรูณาการศูนย์ปฏบิติัการปอ้งกัน 30,000 20,000  -  - 20,000  -

และ ปราบปรามยาเสพติดอ้าเภอแม่สาย จังหวดัเชียงราย
2 โครงการส่งเสริมใหค้วามรู้สตรีในเขตเทศบาลต้าบลหว้ยไคร้ 20,000 20,000  -  - 20,000  -
3 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 30,000 30,000  -  -  - 30,000 ยกเลิกโครงการ
4 โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง 50,000 30,000  -  -  - 30,000 ยกเลิกโครงการ

แผนงานงบกลาง
1 เงินสมทบกองทนุหลักประกันสุขภาพเทศบาลต้าบลหว้ยไคร้ 250,000 170,000  -  - 170,000  -
2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,500,000 7,500,000 467,000  - 6,984,000 49,000         
3 เบี้ยยังชีพผู้พกิาร 1,315,200 1,315,200  -  - 1,246,600 68,600
4 เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยโรคเอดส์ 198,000 198,000 71,000  - 96,000 31,000
5 ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณภยั 872,000 600,000 200,000  - 107,958 564,042

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (งานกีฬาและนันทนการ)
1 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพนัธเ์ทศบาลต้าบลหว้ยไคร้ 100,000 100,000 100,000  -  -  -

รวม 11,008,200 10,458,554  898,000  - 8,980,910       911,644       

รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน้า 20

โครงการ ด าเนินการจริง คงเหลือ หมาเหตุตั้งเทศบญัญตัิ จ่ายเงนิสะสม



ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแมส่าย  จังหวัดเชยีงราย

ล าดับ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน โอนงบฯ
ที่ พ.ศ. 2561-2565 ลด/เพ่ิม

แผนงานเคหะและชุมชน (งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล)
1 โครงการอนุรักษพ์นัธกุรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 50,000              50,000           -  - 7,000               43,000         

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจัดการน้้าทิ้งจากบอ่ขยะ 25,000              25,000           -  -  - 25,000         ยกเลิกโครงการ
3 โครงการรณรงค์ลดขยะจากต้นทางคัดแยกก่อนทิ้ง 80,000              30,000           -  -  - 30,000         ยกเลิกโครงการ

รวม 155,000 105,000        -  - 7,000              98,000         

ล าดับ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน โอนงบฯ
ที่ พ.ศ. 2561-2565 ลด/เพ่ิม

แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
20,000

4,000
2 โครงการจัดท้ารายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปี 30,000 30,000 10,000  - 39,600 400
3 โครงการปรับปรุงและพฒันาเวบ็ไซต์เทศบาลต้าบลหว้ยไคร้ 5,000 5,000  - 5,000  -
4 โครงการจัดท้าปฏทินิแผนการด้าเนินงานประจ้าปขีอง 60,000 50,000  -  - 49,500 500

เทศบาลต้าบลหว้ยไคร้
5 ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการระหวา่งการรับเสด็จ ส่งเสด็จ 70,000 50,000 36,000  - 5,000 9,000

หรือเกี่ยวเนื่องกับ การรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษตัริย์  
พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์

6 โครงการจัดงานรัฐพธิ ีราชพธิ ีและกิจกรรมต่างๆ 50,000 30,000  -  - 19,785 10,215
7 โครงการฝึกอบรมบคุลากรเพื่อพฒันาความรู้ในการปฏบิติังาน 150,000 20,000  -  - 18,768 1,232
8 โครงการรณรงค์การเลือกต้ัง 30,000 20,000 8,800 11,058

รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน้า 21

หมาเหตุ

1 โครงการจัดท้าจดหมายข่าวเทศบาลต้าบลหว้ยไคร้ 60,000 50,000  - 66,000  -

ตั้งเทศบญัญตัิ จ่ายเงนิสะสมโครงการ ด าเนินการจริง คงเหลือ

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ตั้งเทศบญัญตัิ จ่ายเงนิสะสม

5. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ ด าเนินการจริง คงเหลือ หมาเหตุ



ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแมส่าย  จังหวัดเชยีงราย

ล าดับ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน โอนงบฯ
ที่ พ.ศ. 2561-2565 ลด/เพ่ิม
9 โครงการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล 200,000 183,300 3,025  - 86,324.70  -

 100,000
10 โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏบิติัการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 50,000 50,000  -  - 50,000  -

ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นระดับอ้าเภอ (อ้าเภอแม่สาย)
11 โครงการกิจกรรมพธิวีนัปยิมหาราช 3,000 3,000  -  - 3,000  -
12 โครงการประกอบพธิวีนัจักรี 3,000 3,000  -  - 3,000  -
13 โครงการจัดกิจกรรมวนัส้าคัญ 50,000 30,000  -  - 30,000
14 โครงการปลูกจิตส้านึกการปฏบิติังานตามหลักธรรมาภบิาล 50,000 30,000  -  - 8,900 21,100
15 โครงการอบรมกฎหมายที่ควรรู้ส้าหรับประชาชน และ 20,000 30,000  -  -  - 30,000 ยกเลิกโครงการ

เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต้าบลหว้ยไคร้
16 โครงการออกหนังสือส้าคัญส้าหรับที่หลวงในเขตเทศบาล 20,000 10,000 10,000  -  -  -

ต้าบลหว้ยไคร้
17 โครงการกิจกรรมประกอบพธิเีฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส 5,000 5,000 5,000  -  -  -

วนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทดิาพชัรสุธา
พมิลลักษณ พระบรมราชินี

18 โครงการจัดพธิเีนื่องในวนัคล้ายวนัพระราชสมภพ พระบาท 5000 5,000 5,000  -  -  -
สมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพติร

19 โครงการจัดพธิเีนื่องในวนัคล้ายวนัสวรรคต พระบาท 5000 5,000  -  -  - 5,000 ยกเลิกโครงการ
สมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพติร

20 โครงการประกอบพธิเีนื่องในวโรกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 10,000 10,000  -  -  - 10,000 ยกเลิกโครงการ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธบิดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั

รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน้า 22

คงเหลือโครงการ ตั้งเทศบญัญตัิ จ่ายเงนิสะสม ด าเนินการจริง หมาเหตุ



ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแมส่าย  จังหวัดเชยีงราย

ล าดับ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน โอนงบฯ
ที่ พ.ศ. 2561-2565 ลด/เพ่ิม

21 โครงการประกอบพธิเีนื่องในวโรกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 5,000 5,000  -  -  - 5,000 ยกเลิกโครงการ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนี พนัปหีลวง

22 โครงการประกอบพธิวีนัฉัตรมงคล 5,000 5,000 5,000
แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท้าแผนชุมชน 50,000 20,000           -  -  - 20,000 ยกเลิกโครงการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

1 โครงการประชาสัมพนัธก์ารจัดเก็บรายได้ 10,000 10,000           -  - 9,999.60 0.40
รวม 946,000 659,300       206,825  - 375,935          142,447.40
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หมาเหตุโครงการ ตั้งเทศบญัญตัิ จ่ายเงนิสะสม ด าเนินการจริง คงเหลือ
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สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ของเทศบาลต าบลห้วยไคร้   
 
 
 
 
 

โดย 
คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา 

เทศบาลต าบลห้วยไคร ้
อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

 



 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
1.ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของ
หมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของ
แหล่ งน้ า  ลั กษณะของไม้ /ป่ า ไม้  ฯลฯ  ด้ าน
การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 
3 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  
ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุและ
จ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

2 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข  อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ  

(2) 2 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การ
คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 2 
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ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
    3.5 กลยุทธ์  (5) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 



 
ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
 (5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร 

การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

(2) 
 

2 

 (6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี        
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและของ
ที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2) 
 

2 

 (7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า    
ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

2 

 (8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 2 

 (9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ 
และการด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดย
ใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่ วมรับประโยชน์  ร่ วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพ่ือแก้ปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

(3) 3 

 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยง
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

5 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะและการบังคับใช้  ผลของการบังคับใช้ 
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3) 2 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
2 .  การ วิ เ ค ร าะห์
ส ภ า ว ก า ร ณ์ แ ล ะ
ศักยภาพ 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน 
การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(3) 2 

 (4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3) 2 

 (5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียวธรรมชาติ
ต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น 
การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) 3 

 (6 )  ผลการวิ เคราะห์ศั กยภาพเ พ่ือประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่      
S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน)    
O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 
 

(3) 3 

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 
10 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด 
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0 

(10) 10 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ  
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 10 

3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึง
อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5) 5 

3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้อง
ท าตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดง
ให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศน์นั้น 

(5) 5 

3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่ง
หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

(5) 5 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งมั่น อันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะ
น าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) 5 

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต 
ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่
เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย       กล
ยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 5 

3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ ใน
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น
ที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่ มจั งหวัด/แผนพัฒนาจั งหวั ด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 5 

รวมคะแนน 100 97 
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ปัญหา อุปสรรค 
ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2563 - 2564 ทุกภูมิภาคประเทศไทยและในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลห้วยไคร้     

ยังประสบปัญหาจากการระบาตของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเทศบาลต าบลห้วยไคร้ต้อง
ด าเนินการตามมาตรการการป้องกันโรคระบาดของโรคดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีค าสั่งและประกาศของ
คณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดเชียงราย มีผลต่อการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ที่มี
ลักษณะเป็นการรวมคนเป็นจ านวนมาก หรือเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค บางโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถ
ด าเนินการต่อไปได้ในขณะนี้ ท าให้ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์และแผ่นพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายลดลง      
แต่เทศบาลต าบลห้วยไคร้ได้ด าเนินการเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น และโอน เพ่ิม/ลด 
งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.2564 เพ่ิมเติม ตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามสถานการณ์ และสนองความต้องการของประชาชนและเกิด
ประโยชน์สูงสุดในพื้นที่เขตเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ด้วยความเหมาะสม 

 
ข้อเสนอแนะ 

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ใน
ปัจจุบัน และยังสายพันธุ์ที่เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ และมีความรุนแรงขึ้น เทศบาลต าบลห้วยไคร้ จึงได้มีการเตรียมความ
พร้อมในการรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอ ในการก าหนดยุทธศาสตร์ การ
วางแผน การด าเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดและการด าเนินงานเป็นอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความต้องการอย่างแท้จริง  

ทั้งนี้ ภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถให้ข้อเสนอแนะให้ค าปรึกษา 
แนะน า ต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ได้โดยตรงต่อผู้บริหารของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ หรือ    
ให้ข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ www.huaykhrai.go.th หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ที่ส านักงาน
เทศบาลต าบลห้วยไคร้ 395 หมู่ที่ 2 ต าบลห้วยไคร้ อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57220 หมายเลขโทรศัพท์ 
053-763235 ในวันและเวลาราชการ 
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แบบสรุปความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน 

ประจ าปี  พ.ศ.2564  
 
 
 
 
 
 

โดย 
คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา 

เทศบาลต าบลห้วยไคร ้
อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

 



แบบสรุปความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลห้วยไคร้   
อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  

ประจ าปี พ.ศ.2564  
 

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  เทศบาลต าบลห้วยไคร้ 
ได้จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินของเทศบาลต าบลห้วยไคร้  โดยใช้รูปแบบ
การส ารวจของ Google Form  แทนการส ารวจโดยการแจกแบบสอบถามให้กับประชาชนโดยตรง เพ่ือลดความ
เสี่ยงของการแพร่ระบาดดังกล่าว  เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจนี้ มาสรุปผลและปรับปรุงการให้บริการ 
ตลอดจนด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการ     
ของผู้รับบริการอย่างแท้จริง  โดยสรุปผลการส ารวจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลห้วยไคร้
อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในปี พ.ศ.2564  
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       ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม   ค าตอบ 3 ข้อ 
       ท าให้เยอะกว่านี้ 
       โครงการแต่ ละโครงการหล้าช้ามาก ครับ 
       ท าตามนโยบายที่หาเสียงไว้และได้ประโยชน์โดยส่วนรวม 
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