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ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย การจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไขเพ่ิมเติม ไดกำหนดใหมีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหนาท่ีดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท้ังการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา และรายงานผลเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอ
ผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยป
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไขเพ่ิมเติม     

 

ดังนั้น เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาถูกตองตามระเบียบดังกลาว และมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองนาน  จึงไดดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองนาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นท่ี
ไดจากการติดตามใหนายกเทศมนตรีเมืองนานทราบ คณะกรรมการหวังวารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถ
เปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาเทศบาลเมืองนาน  สามารถแกไขปญหา เกิดประโยชนสูงสุดใหกับประชาชนใน
ทองถ่ินได 

  
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองนาน 
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สวนท่ี 1 

เนื่องดวยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 14 พ.ศ. 2562  
ประกอบกับ พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2542  ไดกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทและอำนาจหนาท่ีตาง ๆ เพ่ือประชาชน  ท้ังในดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน  ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบรอย  ดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเท่ียว  ดานการบริหารจัดการ การ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน  แมวา
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีอำนาจหนาท่ี แตองคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญยังคงมีทรัพยากรอยางจำกัด 
ท้ังทรัพยากรบุคคล  งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ  เพ่ือใหการดำเนินงานขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถ่ินของตน  จึงกำหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  มีหนาท่ีจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง  โดยใหจัดทำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย     
การจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548  และแกไขเพ่ิมเติม ท้ังนี้  แผนพัฒนาทองถ่ิน
จะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 
แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเปนการกำหนด
รายละเอียดแผนงาน  จึงตองมีการกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดข้ึน 
ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมทองถ่ินระดับจังหวัด รวมกับคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวน
จังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 
รวมกันจัดทำ  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 
เพ่ือใหการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยนำยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดไปใชเปนแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเองได
ตอไป และเพ่ือใหสามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจำปของจังหวัด และตอบสนอง
ความตองการของประชาชนอันจะนำไปสูการจัดทำงบประมาณ ท่ีมีประสิทธิภาพในทองถ่ินไดอยางแทจริง เปน
เครื่องมือในการพัฒนาทองถ่ินใหเขมแข็ง เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถ่ิน   

ดังนั้น  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จึงตองกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใหสอดคลองยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เพ่ือนำไปสูการ 
บูรณาการรวมกัน ใหเกิดความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสูแผนพัฒนากลุมจังหวัด 
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 12, แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป, ไทยแลนด 4.0  
และในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน  จึงจำเปนตองมีการกำหนดแผนพัฒนาท่ีสามารถตอบสนองตอการทำงานเพ่ือ
พัฒนาทองถ่ินและสามารถบงชี้ความสำเร็จของแผนไดดวยเหตุผลท่ีมีการวางแผนมีความสำคัญ  5 ประการคือ  

1) เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต
2) ทำใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหมๆ เขามาในองคกร

บทนำบทนำบทนำ
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3) ทำใหการดำเนินการขององคกรบรรลุเปาหมายท่ีปรารถนา
4) เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานท่ีซ้ำซอน
5) ทำใหเกิดความแจมชัดในการดำเนินงาน

ดังนั้น การวางแผน คือ ความพยายามท่ีเปนระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ
ท่ีดีท่ีสุดสำหรับอนาคต  เพ่ือใหองคกรบรรลุผลท่ีปรารถนา จากท่ีกลาวมาขางตน แมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จะมีแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีดีเทาไรก็ตาม แตหากไมสามารถบงชี้ถึงผลการดำเนินงานท่ีเกิดข้ึนได  ก็ไมสามารถท่ีจะ
บงบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาทองถ่ินได  เพราะฉะนั้น  จึงตองมีการติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  อันเปนเครื่องมือท่ีสำคัญประการหนึ่งท่ีจะใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดำเนินงานไดตาม
เปาหมายท่ีวางไว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย การจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548  และแกไขเพ่ิมเติม  ท้ังนี้  เทศบาลเมืองนานไดจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)  ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด  ท่ี  มท  0810.3 / ว 2931  ลงวันท่ี 15  พฤษภาคม  2562  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และไดประกาศใช
ไปเม่ือวันท่ี  7  มิถุนายน  พ.ศ. 2562  เพราะฉะนั้น  เทศบาลเมืองนานจะตองดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว ซ่ึงประกอบไปดวย   

1. ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือ
รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือให
ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป   

2. การประเมินผลความพึงพอใจตอการดำเนินงานของเทศบาลเมืองนานในภาพรวมและในแตละ
ยุทธศาสตรของเทศบาลเมืองนาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จากเหตุผลดังกลาว  เทศบาลเมืองน านจึงตองดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย การจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด  6  ขอ 29  ดังนี้ 

(1) กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหาร

ทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  (แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย การจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2561  ขอ 12)        
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“ระบบติดตาม” เปนเครื่องมือสำคัญท่ีชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบ

ประเมินผล” ท่ีคอยเปนตัวบงชี้วา ผลจากการดำเนินงานเปนไปตามหรือบรรลุตามเปาหมายหรือไมอยางไร เพ่ือนำ
ขอมูลดังกลาวมาใชในการปรับปรุง แกไข ขยายขอบเขต หรือแมแตยุติการดำเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผล  ถือไดวาเปนเครื่องมือท่ีจำเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการ
ท่ีดำเนินการอยูโดยท่ี “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถูกออกแบบมา เพ่ือให
ขอมูลปอนกลับ (feedback) เก่ียวกับการดำเนินงานโครงการ ปญหาท่ีกำลังเผชิญอยู และประสิทธิภาพของวิธกีาร
ดำเนินงาน หากไมมีระบบติดตามของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชา ในการดำเนินงานใหลุลวง 
คาใชจายโครงการสูงเกินกวาท่ีกำหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชน หรือไดรับนอยกวาท่ี
ควรจะเปน เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการ
ปฏิบัติงานภายในหนวยงาน หรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายท่ีไดรับประโยชนจากโครงการ ในทางตรงกัน
ขามหากโครงการมีระบบติดตามท่ีดีแลว จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน (cost-effective) ดำเนินงาน
ดานตาง ๆ เปนการใหขอมูลปอนกลับเก่ียวกับการบรรลุเปาหมายของโครงการตางๆ การระบุปญหาท่ีเกิดข้ึนใน
โครงการและการเสนอทางแกปญหา  การติดตามดูความสามารถในการเขาถึงโครงการของกลุมเปาหมาย การ
ติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของสวนตางๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน
โดยสวนใหญแลวผูบริหารโครงการมักจะไมใหความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากวาเปนสิ่งท่ี
ตองใชเทคนิคเชงิวิชาการคอนขางสูง จึงปลอยใหเปนหนาท่ีของหนวยงานระดับสูงกวาเปนผูดำเนินการ นอกจากนี้
ยังเสียคาใชจายสูง และกอใหเกิดความยุงยากซับซอนในทางปฏิบัติ อยางไรก็ตาม ในความเปนจริงแลวข้ึนอยูกับ
ความจำเปนและทรัพยากรท่ีมีอยูในแตละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นไดวา การวางระบบติดตามไมจำเปนท่ี
จะตองแบกรับภาระตนทุนท่ีสูงหรือมีความซับซอนแตอยางใด บางโครงการมีระบบติดตามท่ีอาศัยพนักงาน 
ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหนาท่ีจัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการ
อาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจำนวนหนึ่งท่ีมีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาติดตามเพ่ือจะ
เลือกใชวิธีติดตามท่ีกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุนสูงสุดในสวนของ “การประเมินผล” นั้น เปนสิ่งหนึ่งท่ี
จำเปนสำหรับการดำเนินการเชนเดียวกับการติดตาม เพราะผลท่ีไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข 
การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซ่ึงข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึง
เปนสิ่งท่ีจะบงชี้วาแผนงานท่ีกำหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม อยางไร อันเปนตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการท่ีได
ดำเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร นำไปสูความสำเร็จตามแผนงานท่ีกำหนดไวหรือไม อีกท้ังการติดตามและ
ประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับการใชทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซ่ึงผลท่ีไดจาก
การติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ (feedback) ท่ีสามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจ
ตอไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคา และการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใช
ขอมูลท่ีเก็บรวบรวม 

   

  ดังนั้น  การติดตามและประเมินผลจึงเปนกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เพ่ือใหเกิดความโปรงใส เปนเข็มทิศท่ีจะชี้ไดวาการพัฒนาทองถ่ินจะไปในทิศทางใดจะดำเนินการตอหรือ 

 
 
 

1.  ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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ยุติโครงการตาง ๆ เปนกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสรางระบอบประชาธิปไตยในทองถ่ิน เพราะวาการดำเนินการ
ใดๆ  ของหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินเม่ือมีการประเมินผลในสิ่งท่ีวางแผนไวแลวและท่ีไดจัดทำเปน
งบประมาณรายจายไดรับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการท่ีถูกจัดตั้งข้ึนก็ตาม หรือจากการติดตามการ
ประเมินผลโดยหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาทองถ่ิน  ประชาชนในทองถ่ินลวน
เปนกระบวนการมีสวนรวมเพ่ือใหเกิดความโปรงใส  เปนกระบวนการท่ีบอกถึงการบรรลุเปาหมายขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงอาจจะเปนผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซ่ึงเกิดจากกระบวนการวางแผน  

การวางแผนพัฒนาทองถ่ิน  เปนการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ  กิจกรรม  
ซ่ึงเปนการประเมินท้ังแผนงาน  นโยบายขององคกรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองคกรวา       
แผนยุทธศาสตรและแนวทางท่ีถูกกำหนดไวในรูปแบบของแผนนั้น ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงคจริงหรือไม  
สนองตอบตอความตองการของประชาชน หรือผูท่ีมีสวนไดเสียทุกฝายหรือไม  การติดตามและประเมินผลนี้ไมใช
การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด  แตเปนเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพ่ือใหทราบวา ผลท่ีเกิดข้ึนถูกตองและเปนไป
ตามวัตถุประสงคมากนอยเพียงไร  เปนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาทองถ่ิน วา
เปนไปตามความตองการของประชาชนในทองถ่ินหรือไม  นโยบายสาธารณะท่ีกำหนดไวในรูปของการวางแผน
แบบมีสวนรวมของประชาชนหรือการประชาคมทองถ่ินไดดำเนินการตามเปาหมายท่ีกำหนดไวหรือไม  ระยะเวลา
ในการดำเนินการสอดคลองกับงบประมาณและสภาพพ้ืนท่ีของทองถ่ินหรือไม  การติดตามและประเมินผลเปนการ
วัดระดับความสำเร็จหรือลมเหลวของยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาทองถ่ิน  ซ่ึงครอบคลุมถึงสิ่งแวดลอมของ
นโยบาย (environments of contexts) การประเมินปจจัยนำเขาหรือทรัพยากรท่ีใชโครงการ (inputs) การ
ติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลผลิต
นโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธนโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบ
นโยบาย (policy impacts) สิ่งท่ีจะไดรับหรือสนองตอบกลับ  จากการติดตามและประเมินผลก็คือจะชวยทำให
ผูบรหิารทองถ่ินนำไปเปนเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาทองถ่ิน  และการ
เปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ี และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใชเปนเครื่องมือในการเลือกท่ีจะกระทำหรือไมกระทำ หรือ
ยกเลิกโครงการในกรณีท่ีเห็นวาไมเกิดความคุมคา  ตอประชาชนหรือประชาชนไมพึงพอใจ  ซ่ึงการติดตามและ
ประเมินผลนี้ มีท้ังในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาทองถ่ิน  ประชาชนในพ้ืนท่ี  
องคกรภาคประชาสังคม หรือองคกรทางสังคม  องคกรเอกชน  หนวยงานราชการท่ีมีหนาท่ีกำกับดูแลหนวยงาน
ราชการอ่ืนๆ  และท่ีสำคัญท่ีสุดคือผูรับผิดชอบโครงการโดยตรง   

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเปนเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตาม
ภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินวาดำเนินการไดตามเปาหมายท่ีกำหนดไวหรือไม  ทำใหทราบและกำหนด
ทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรม และเกิดความชัดเจนท่ีทำใหทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดออน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรม
ตางๆ ซ่ึงอาจเกิดจากองคกร  บุคลากร  สภาพพ้ืนท่ีและผูมีสวนเก่ียวของเพ่ือนำไปสูการปรับปรุงแผนงานใหเกิด
ความสอดคลองกับสภาพแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสูการ
วางแผนการพัฒนาในปตอๆ ไป เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากท่ีสุด และเม่ือพบจุดแข็ง ก็
ตองเรงรีบดำเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการ  ขยายโครงการ งานตางๆ ท่ีเปนจุดแข็ง 
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และพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ และเม่ือพบจุดแข็ง ก็ตองเรงรีบดำเนินการและจะตองต้ังรับให
ม่ันรอโอกาสท่ีจะดำเนินการ และตั้งม่ันอยางสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งท่ีเปนปญหาและอุปสรรคลงไป  เม่ือ
พบจุดออนตองหยุดและลดถอยปญหาลงใหได  ดำเนินการปรับปรุงใหดีข้ึน  ตั้งรับใหม่ันเพ่ือรอโอกาสและสุดทาย
เม่ือมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรใหเกิดประโยชนเพ่ือดำเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานตางๆ พรอมการ
ปรับปรุงและเรงรีบดำเนินการสิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพ่ือใหเกิดการพัฒนาทองถ่ิน โดยการติดตามและประเมินผล
ซ่ึงสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาทองถ่ินอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน เปนไปตามเปาประสงคท่ีตั้งไวไดอยางดี 

 
   

 
 

1)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
2)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
3)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับโครงการ 
4)  เพ่ือระบุแนวทางท่ีจะปรับปรุงมาตรการท่ีจะนำไปใชใหเหมาะสม 
5)  เพ่ือความกระจางชัดของแผนงาน 
6)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
7)  เพ่ือตอบสนองความตองการของผูใหการสนับสนุนทางการเงิน 
8)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแกไขปญหาของทองถ่ิน 
9)  เพ่ือการตัดสินใจท่ีจะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 
 
 
 

ข้ันตอนท่ี 1   
แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวย การจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ 28  ดังนี้   
ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย  
1)  สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจำนวนสามคน     
2)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจำนวนสองคน  
3)  ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจำนวนสองคน  
4)  หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจำนวนสองคน       
5)  ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลอืกจำนวนสองคน  
 
 
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหนาท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หนึ่งคนทำหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ   
 
 
 

 

2.  วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

3.  ข้ันตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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กรรมการตาม (1)  (2)  (3)  (4)  และ (5) ขอ  28  ใหมีวาระอยูในตำแหนงคราวละสี่ปและอาจ
ไดรับการคัดเลือกอีกได (ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย การจัดทำแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2561  ขอ  11)  แตท้ังนี้  เทศบาลเมืองนานไดแตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองนาน ตามประกาศเทศบาลเมืองนาน ลงวันท่ี 1 พฤศจิกายน   
พ.ศ. 2561 และวันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย การจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  หมวด 6 ขอ 28  ซ่ึงคณะกรรมการมีวาระอยูในตำแหนงคราวละสี่ป   

ข้ันตอนท่ี 2    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย การจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ 29 (1)   

ข้ันตอนท่ี 3    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ดำเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย การจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2548  ขอ 29 (2)   

ข้ันตอนท่ี 4    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  
และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไว
เปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวย การจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  ขอ 29 (3)  ท่ีแกไข
เพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย การจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3)  
พ.ศ. 2561  ขอ 12    

ข้ันตอนท่ี 5    
ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนา

ทองถ่ิน  พรอมกับประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผย
ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดย
เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  โดยอยางนอยปละครั้ งภายในเดือนธันวาคมของทุกป   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวย การจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ  30 (5)  ท่ีแกไข
เพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย การจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3)  
พ.ศ. 2561  ขอ 13    
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 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ไดกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองนานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย การจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนท องถ่ิน  พ .ศ . 2548  และท่ีแก ไขเพ่ิม เติม ถึง (ฉบับ ท่ี  3 ) พ .ศ . 2561  หนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 2931  ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม  
2562  เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  ขอ  7  และคูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ดังนี้ 
 
 
 
 

ผังข้ันตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในท่ี
เปดเผยภายในสิบหาวันนับแต วัน ท่ีผูบริหารทองถิ่น เสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  โดยอยาง
นอยปละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป   

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาทองถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น 

ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

4.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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 5 .1   กรอบ เวลา (time & timeframe)  ค วามสอดคล อ ง (relevance) ความพ อเพี ยง 
(adequacy)  ความกาวหนา (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness)  
ผลลัพธและผลผลิต (outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ 
(process evaluation)  มีรายละเอียดดังนี้ 

 
(1)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
   การดำเนินโครงการเปนไปตามหวงเวลาท่ีกำหนดเอาไวในแผนการดำเนินงานหรือไม  

และเปนหวงเวลาท่ีดำเนินการเหมาะสมตอถูกตองหรือไม  มีความลาชาเกิดข้ึนหรือไม    
(2)  ความสอดคลอง (relevance) 

มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการ
แผนดิน  ยุทธศาสตรประเทศ  คานิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร
การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน  วิสัยทัศน  
พันธกิจ  จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผูบริหาร  รวมท้ังปญหา  ความตองการของ
ประชาคมและชุมชน  

(3)  ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเปนโครงการท่ีมีความจำเปนตอประชาชนในชุมชน  

สามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดในชุมชน และสามารถดำเนินการไดตามอำนาจหนาท่ีของทองถ่ิน โดยคำนึงถึง
งบประมาณของทองถ่ิน   

(4)  ความกาวหนา  (Progress)  
พิจารณาถึงความกาวหนาในอนาคตของทองถ่ิน  โดยพิจารณา 
1.  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

มีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีดี  มีถนนท่ีมีมาตรฐานตอการสัญจรไปมาไดสะดวก  
ปลอดภัย  ประชาชนมีน้ำใชในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟาใชครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟา
สาธารณะครบทุกจุด  มีแหลงน้ำอยางพอเพียง   

2.  ดานเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 
  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากข้ึน มีการทองเท่ียวใน

ทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึน  ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการดำรงชีวิต   
3.  ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

เด็กไดรับการศึกษาข้ัน พ้ืนฐานทุกคน  ผูสู งอายุ   ผู พิการ ผูป วยเอดส   
ผูดอยโอกาสไดรับการดูแลอยางท่ัวถึงกลุมอาชีพมีความเขมแข็ง  โรคติดตอ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหมลดลง  
สภาพความเปนอยูดีข้ึน  มีท่ีอยูอาศัยท่ีมีสภาพม่ันคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง 

4.  ดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินยังคงอยูและไดรับการ

สงเสริมอนุรักษสูคนรุนตอไป  ประชาชน  เด็ก และเยาวชนในทองถ่ินมีจิตสำนึก เกิดความตระหนัก และเขามามี  
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สวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟู และสืบสานภูมิปญญาและคุณคาความหลากหลายทางวัฒนธรรม คานิยมท่ีดีงาม 
และความเปนไทย  รวมท้ังไดเรียนรูความสำคัญ รูจักวิถีชีวิต รูถึงคุณคาของประวัติศาสตรในทองถ่ิน ความเปนมา
และวัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ิน อันจะสรางความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของ
ทองถ่ินสืบไป 

5.  ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  ทรัพยากรธรรมชาติไมถูกทำลาย  สภาพแวดลอมในชุมชนดีข้ึน ปราศจาก

มลภาวะท่ีเปนพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอยางเหมาะสม  ปริมาณน้ำเสียลดลง  การระบายน้ำดีข้ึน     
6.  ดานการบริหารจัดการและการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย 

ประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  
ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            

 (5)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการท่ีดำเนินการวาสามารถดำเนินการไดบรรลุวัตถุประสงค

หรือไม  มีผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม  ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม  การดำเนินโครงการสามารถแกไข
ปญหาของชุมชนไดหรือไม  งบประมาณถูกใชไปอยางประหยัดและคุมคา เชน วัสดุ  อุปกรณ  ครุภัณฑ ถูกใชไป
อยางคุมคา  มีการบำรุงรักษาและซอมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม 

(6)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากนอยเพียงใด  ปญหาของชุมชนประชาชนไดรับการแกไข

หรือไม  มีผลกระทบตอประชาชนในชุมชนหรือไม   
(7)  ผลลัพธและผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ไดรับอะไรจากการดำเนินโครงการของเทศบาล ซ่ึงสงผลไปถึงการ
พัฒนาจังหวัด และภูมิภาคระดบัประเทศ        

(8)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
   เปนการประเมินถึงผลกระทบตอชุมชนและสังคมและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  โดย

พิจารณาถึงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดลอม  สิ่งแวดลอม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ วามี
ผลกระทบเกิดข้ึนอยางไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการดำเนินงานโครงการ กระบวนการ
เหมาะสม ถูกตองหรือไม  

 
5.2  การวิเคราะหสภาพแวดลอมของทองถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมทองถ่ิน  

ในระดับชุมชนและท้ังในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และรวมท้ังตำบล  อำเภอ  เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมี
ชุมชนท่ีบางสวนหรือและสวนใหญอยูในเขตตำบลในเวียงและเขตตำบลผาสิงห ซ่ึงมีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกันกับ
สภาพแวดลอมภายใตสังคมท่ีเปนท้ังระบบเปดมากกวาระบบปดในปจจุบัน โดยการวิเคราะหสภาพแวดลอมเปน
การวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายนอกและภายใน  ดังนี้  
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1) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอม

ภายนอก  เปนการตรวจสอบ  ประเมิน และกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมภายนอกท่ีมีผลกระทบตอ
ทองถ่ิน  เชน สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดลอม  วิเคราะหเพ่ือใหเกิดการ 
บูรณาการ (integration) รวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห
สภาพภายนอกนี้ เปนการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะตองดำเนินการและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 

2) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
เปนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมในทองถ่ิน 

ปจจัยใดเปนจุดแข็งหรือจุดออนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคท่ี
อาจจะเกิดข้ึนได  ซ่ึงการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดใหมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน  สามารถทำได
หลายแนวทาง  เชน  การวิเคราะหหวงโซแหงคุณคาภายในทองถ่ิน (value-chain analysis)  การวิเคราะหปจจัย
ภายในตามสายงาน (scanning functional resources)  เปนการวิเคราะห  ตรวจสอบ  ติดตามองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเพ่ือวิเคราะหถึงจุดแข็งและจุดออน        

5.3  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
- ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2564
- ประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของการดำเนินงานและแตละยุทธศาสตรของเทศบาลเมือง

นาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
5.4  ดำเนินการตรวจสอบในระหวางการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดำเนินการจริงท้ังหมดใน

พ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจำปงบประมาณนั้น  วาสามารถเปนไปตามเปาหมายท่ีตั้งไวหรือไม 
5.5  สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา   
5.6  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
5.7  เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปท่ีผานมากับปปจจุบัน 
5.8  เสนอแนะความคิดเห็นท่ีไดจากการติดตามและประเมินผล 

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซ่ึงตอง
กำหนดวิธีการติดตามและประเมิน  กำหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองคประกอบท่ีสำคัญ  2  
ประการ  ดังนี้ 

6.1  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองคประกอบ  4  ประการ  ดังนี้ 

(1) ผูเขารวมติดตามและประเมินผล  ไดแก  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองนาน  ผูรับผิดชอบแผนพัฒนาทองถ่ิน  สมาชิกสภา  ประชาชนในทองถ่ิน  ผูมีสวนเก่ียวของ  และผูมี
สวนไดเสีย (stakeholders) ในทองถ่ิน  ผูรับผิดชอบโครงการ   

(2) ข้ันตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวขอท่ี 3 ขางตน)

5. ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
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  (3)  หวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการตองดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ิน
ทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป   

(4)  เครื่องมือ  อันไดแก   
เครื่องมือ  อุปกรณ  สิ่งท่ีใชเปนสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใชในการ

รวบรวมขอมูลแผนพัฒนาท่ีไดกำหนดข้ึน  ซ่ึงมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน  ขอมูลดังกลาวเปนไดท้ังขอมูลเชิงปริมาณ  
และขอมูลเชิงคุณภาพ  มีความจำเปนและสำคัญในการนำมาหาคาและผลของประโยชนท่ีไดรับจากแผนพัฒนา  
เปนแบบสอบถาม  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคลองของยุทธศาสตร
และโครงการ  แบบตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกขอมูล  แบบรายงาน  เพ่ือนำไปวิเคราะหทางสถิติ  และ
การหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตางๆ ท่ีสอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน   

(5)  กรรมวิธี  อันไดแก  
  เปนวิธีการติดตามและประเมินผล จะตองศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตร  ซ่ึง

เปนการตรวจดูเอกสารหลักฐานตางๆ ท่ีเปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา
ทองถ่ิน  โดยดำเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ  อันไดแก แผนพัฒนาทองถ่ิน  แผนการดำเนินการ  เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจาย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจายงบประมาณ  เอกสารการดำเนินโครงการ  
ทรัพยสินตางๆ มีอยูจริงหรือไม  สภาพของทรัพยสินนั้นเปนอยางไร อันไดแก  ครุภัณฑ  ท่ีดิน และสิ่งกอสราง  
กลุมผลประโยชนตางๆ เพ่ือตรวจดูวาดำเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและไดรับผลตามท่ีตั้งไวหรือไม โดยการ
เก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล (data analysis)  

 
6.2  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
 

(1)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   
ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมขอมูล  การนำ

ขอมูลมาวิเคราะห  เปรียบเทียบ  การคนหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบตอองคกร สอบถาม
ขอมูลจากผูรับผิดชอบโครงการ  นำมาวิเคราะหปญหา  สรุปผลเสนอแนะการแกไขปญหา   

(2)  วิธีการเก็บรวมรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยดำเนินการเก็บขอมูลจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาทองถ่ิน  แผนการ

ดำเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  เอกสารการเบิกจาย  ภาพถาย  ทะเบียนทรัพยสิน  เอกสารการ
ดำเนินโครงการจากผูรับผิดชอบโครงการ  ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพ้ืนท่ี 
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     สิ่งท่ีจะทำใหการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือท่ีใชในการดำเนินการติดตาม
ประเมินผลตามท่ีกลาวไปแลวในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการไดพิจารณาเครื่องมือท่ีใชใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้   

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะตองดำเนินการการวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
       (1)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล

ในเชิงปริมาณ   
   (1.1)  ขอมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผล
การใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (E-plan :  Electronic Plan) และระบบบญัชีคอมพิวเตอร
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-LAAS)    
   (2)  การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality)  มีการวัดผลดังนี้   

(2.1)  แบบการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)        
(2.2)  การติดตามและประเมินผลโครงการตาม  Kpis (Key Performance Indicator) 

และผลกระทบ (Impact)  ดำเนินการติดตามประเมินผลรายโครงการ  โดยใหผูรับผิดชอบโครงการเปน
ผูรับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผูรับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายใหบุคคล หรือคณะกรรมการ  หรือ 
คณะทำงาน  กำหนดแบบและวธิีการติดตามและประเมินไดตามความเหมาะสม 

(2.3)  การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม  โดยไดมีการ
ประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทำใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาล
ในภาพรวม   

 
 

 
 
1)  ทำใหรูวาการนำนโยบายไปปฏบิัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากนอยเพียงใด 
2)  เห็นจุดสำคัญท่ีจะตองปรับปรุงแกไขอยางชัดเจน  ท้ังวัตถุประสงคของแผนงาน  ข้ันตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรท่ีตองใช ชวงเวลาท่ีจะตองกระทำใหเสร็จ  ซ่ึงจะทำใหแผนงานมีความเหมาะสมตอการนำไปปฏิบัติให
บรรลุวตัถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน                         

3)  ทำใหทราบวาจะตองเปลี่ยนแปลงโครงการอยางไรบางใหเหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากนอย
แคไหน  การเปลี่ยนแปลงจะกอใหเกิดผลกระทบอะไรบาง  อาทิ  เชน  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคบางสวน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหนวยงานท่ีรับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบตัิ เปนตน 

4)  ทำใหทราบวามาตรการหรือกิจกรรมท่ีใชอยูมีขอบกพรองอะไรบาง  ขอบกพรองดังกลาวเกิดจาก
สาเหตุอะไร  เพ่ือนำมาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแกไขปรับปรุงมาตรการใหมใหเหมาะสมตอการนำไป
ปฏิบตัิใหบรรลุวัตถุประสงคยิ่งข้ึน 

 
 

6.  เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 
 

7.  ประโยชนของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
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5)  ทำใหทราบวาข้ันตอนใดบางท่ีมีปญหาอุปสรรค  และปญหาอุปสรรคเหลานั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  

เม่ือทราบขอมูลท้ังหมด  การประเมินผลจะเปนเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงข้ันตอนการทำงานของแผนงานใหมี
ความกระจางชัด  เพ่ือขจัดปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแตละข้ันตอนใหหมดไป 

6)  ทำใหทราบวาแผนงานท่ีนำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (Strengths) และจุดออน (weaknesses)  อะไรบาง 
และจุดออนท่ีพบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแกไขไดอยางไร  เม่ือไดทำการวิเคราะหขอมูลครบถวนแลว ผลการ
วิเคราะหจะนำไปสูการพัฒนาแผนงานใหมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

7)  ทำใหผูใหการสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำ
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคเพียงใด  มีปญหาอุปสรรคท่ีจะตองปรับปรุงแกไขโครงการหรือไม    
(ผูสนับสนุนทางการเงินมี  2 สวน  คือ สวนแรก คือ ผูสนับสนุนการเงินแกโครงการ เพ่ือใหการนำโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลสำเร็จ  และสวนท่ีสอง  คือ ผูใหการสนับสนุนทางการเงินเพ่ือทำการประเมินผลโครงการ  ท้ังผูให
การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนทางการเงิน  เพ่ือทำการประเมินผลตางๆ)      

8)  การประเมินจะชี้ใหเห็นวาแนวความคิดริเริ่มใหมในการแกไขปญหาของทองถ่ินประสบความสำเร็จ
ตามวัตถุประสงคท่ีกำหนดไวเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอยางไรบาง และปญหาอุปสรรค
เหลานี้ไดผลเพียงใด  และหรือจะตองปรับปรุงในสวนใดบาง     

9)  การประเมินจะทำใหเกิดความกระจางชัดวา โครงการใดท่ีนำไปปฏิบัติแลวไดผลดีสมควรจะขยาย
โครงการใหครอบคลุมกวางขวางยิ่งข้ึนหรือโครงการใดมีปญหาอุปสรรคมาก และไมสอดคลองกับการแกไขปญหา
ของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียใหนอยลง  หรือในกรณีท่ีมีโครงการทีมีลักษณะแขงขันกันการ
ประเมินผลจะทำใหทราบวาโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาของสาธารณชน สมควรสนับสนุนให
ดำเนินการตอไป สวนโครงการท่ีไมประสบความสำเร็จ หรือใหผลตอบแทนนอยกวามาก ก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย     
 

 
********************************** 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลเมืองนาน 
วิสัยทัศนการพัฒนาของเทศบาลเมืองนาน 

เทศบาลเมืองนาน     เมืองแหงคนอายุยืน 
คืนถ่ิน       เอกลักษณเมืองเกา  
เรามุงเปน      ชุมชนแหงปญญา 

    ปรารถนา      สูสังคมคุณภาพ      
 ยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรที่  1. ดานการพฒันาโครงสรางพื้นฐาน 
ยุทธศาสตรที่  2. ดานเศรษฐกิจการลงทุนและการทองเที่ยว 
ยุทธศาสตรที่  3. ดานการพฒันาสังคมคุณภาพชีวิต ความมั่นคงของมนุษยเพื่อความเขมแข็งของชุมชนและ 

สังคม รองรับการเปนเมืองอัจฉริยะ (Smart City)        
ยุทธศาสตรที่  4. ดานศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปญญาทองถ่ิน 
ยุทธศาสตรที่  5. ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและพลังงาน 
ยุทธศาสตรที่  6. ดานการบริหารจัดการและการบริการ 

   เปาประสงค  
1. พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอยางท่ังถึง และมีระบบผังเมืองท่ี

มีประสิทธิภาพ 
2. สงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ การทองเท่ียว ใหมีศักยภาพ และมีรายไดเพ่ิมข้ึน
3. สงเสริมการศึกษา และสาธารณสุข สวัสดิการ การบริการชุมชน มีความเปนอยูดีข้ึนสอดคลองกับวิถี

ชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. สงเสริมสนับสนุน ศิลปะ ประเพณี ศาสนาวัฒนธรรมในชุมชนใหไดรับการอนุรักษ ปรับปรุง พัฒนา

ฟนฟู สืบตอไป 
5. สรางจิตสำนึกและสงเสริมการจัดระบบบำบัดน้ำเสียและขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล และดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

6. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ ท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานและ ตลอดจนบริหารจัดการพัฒนาเมือง การบริหาร
องคกรตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

 ตัวช้ีวัด 
1. พัฒนาเสนทางคมนาคมใหไดมาตรฐาน ครอบคลุมและท่ัวถึง จำนวนแหลงน้ำท่ีมีการพัฒนาเพ่ือการ

อุปโภค บริโภคอยางท่ัวถึง จำนวนระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการท่ีมีการพัฒนาอยางท่ัวถึง มี
ระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

สวนท่ี 2 
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2. ประชาชนมีรายไดมีอาชีพท่ีม่ันคง เศรษฐกิจการทองเท่ียวมีศักยภาพ 
3. การศึกษา สาธารณสุข สวัสดิการ การบริการชุมชนเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีกำหนด  
4. มีการสืบทอดอนุรักษ รักษา ศิลปะ ประเพณี ศาสนาวัฒนธรรมในชุมชน ใหคงอยูสืบไป 
5. มีการบริหารจัดการฟนฟูระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดลอมในชุมชนอยางเหมาะสม 
6. วัสดุครุภัณฑเหมาะสำหรับการปฏิบัติงานของหนวยงานมีมาตรฐาน การบริหารจัดการพัฒนาเมือง  
    การบริหารองคกรเปนไปตามหลักการบริการจัดการบานเมืองท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 

     กลยุทธ 
1. พัฒนาเสนทางคมนาคมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน ครอบคลุมและท่ัวถึง 
2. สงเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชน เศรษฐกิจการทองเท่ียวใหมีศักยภาพ 
3. สงเสริมการศึกษา สาธารณสุข สวัสดิการ การบริการชุมชนเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีกำหนด 
4. อนุรักษฟนฟู สนับสนุน สงเสริมดานศิลปะ ศาสนาวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
5. สรางจิตสำนึกสงเสริมและพัฒนาการจัดระบบบำบัดน้ำเสียและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
6. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ การบริหารจัดการพัฒนาเมือง การบริหารองคกรเปนไปตามหลักการบริการ

จัดการบานเมืองท่ีดีและมีประสิทธิภาพ  

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

พันธกิจ     พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดวยการสรางและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานในเขต
เทศบาล เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการทองเท่ียว สังคม และพัฒนาเมือง
นานใหเปนเมืองท่ีนาอยู โดยจัดใหมีสิ่งอำนวยความสะดวกดานสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน 

เปาประสงค      พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอยางท่ังถึง และมี 
ระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 
 เกณฑในเชิงปริมาณ  จำนวนเสนทางคมนาคมพ้ืนฐาน (หนวยนับ : กิโลเมตร) /ระบบสาธารณูปโภค  
     สาธารณูปการ (หนวยนับ : โครงการ) 
 เกณฑในเชิงคุณภาพ    รอยละของความพึงพอใจของประชาชนตอการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 

กลยุทธ แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

1. พัฒนาเสนทางคมนาคมใหไดมาตรฐาน ครอบคลุม
และท่ัวถึง 

จำนวนเสนทางคมนาคมท่ีไดรับการพัฒนา 

2. จัดหาและพัฒนาแหลงน้ำเพ่ืออุปโภค บริโภค จำนวนแหลงน้ำเพ่ืออุปโภค บริโภคท่ีเพ่ิมข้ึน 
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กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอยาง
ท่ัวถึง 

จำนวนโครงการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

4. พัฒนาระบบผังเมืองขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

จำนวนการพัฒนาระบบผังเมืองท่ีไดมาตรฐาน 

 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

กองชาง, กองชางสุขาภิบาล 
ความเช่ือมโยง 

1. ยุทธศาสตรจังหวัด :  
 ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และเสริมสรางศักยภาพเศรษฐกิจการคา การลงทุนและการ 

ทองเท่ียวเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน สรางความเจริญทางดานเศรษฐกิจ
และความเปนอยูของประชาชนอยางสมดลุ 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน :  
 ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานเศรษฐกิจการลงทุนและการทองเท่ียว  
พันธกิจ     พัฒนาดานเศรษฐกิจ การทองเท่ียว และวัฒนธรรม โดยการสงเสริมการประกอบอาชีพ

ของประชาชน ใหประชาชนมีงานทำ มีการกระจายรายไดอยางท่ัวถึง มีการสงเสริมการ
ทองเท่ียว รวมท้ังใหมีการอนุรักษจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม อันเปนอัตลักษณของ
เมืองนาน ใหโดดเดนคงอยู พรอมท้ังอนุรักษโบราณสถาน โบราณวัตถุ ทำนุบำรุงศาสนา 
สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินใหเกิดคุณคา 

เปาประสงค      1. เพ่ือสงเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนใหมีรายไดเพ่ิมข้ึน 
                 2. เพ่ือสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑสินคาหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ 

            3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูใหบริการและการประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียว 
            4. เพ่ือสงเสริมความรูพัฒนาบุคลากรและประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียว 

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 
 เกณฑในเชิงปริมาณ  การพัฒนาอาชีพ (หนวยนับ : กลุม) การพัฒนาผลิตภัณฑ สถานท่ีจำหนาย

สินคา (หนวยนับ : แหง) ปรับปรุงเสนทางการทองเท่ียว 
  (หนวยนับ : ระยะทาง) 
 เกณฑในเชงิคุณภาพ  จำนวนนักทองเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 

16



                              

 

กลยุทธ แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

1. สงเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนใหมีรายได 
เพ่ิมข้ึน โดยสรางความเขมแข็งใหแกเศรษฐกิจชมุชน 

จำนวนกลุมอาชีพและครั้งท่ีไดรบัการสนับสนุน 

2. สงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑสินคา สงเสริม
การตลาดและจัดใหมีสถานท่ีจำหนายสินคา 

จำนวนผูไดรับการอบรมและจำนวนครั้งในการ
สงเสริมการตลาดจำนวนสถานท่ีจำหนายสินคาท่ี
ไดรับการกอสรางและปรับปรุง 

3.  พัฒนาและปรับปรุงเสนทางสถานท่ีทองเท่ียว จำนวนการปรับปรุงเสนทางและสถานท่ีทองเท่ียว 
4. พัฒนาบุคลากร ท้ังภาครัฐ ภาคประชาชนและ
ประชาสังคมท่ีเก่ียวของกับการบริการ และการ
ประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียว 

จำนวนผูไดรับการอบรมมีความรูมากข้ึนและจำนวน
ครั้งในการประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียว 

5. พัฒนาขีดความสามารถและสงเสริมการบริหาร
จัดการทองเท่ียวเชิงบูรณาการ 

จำนวนการสงเสริมการบริหารจัดการการทองเท่ียว 

6. สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจการคาระหวาง
ประเทศ การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม
อาเซียน 

จำนวนการสงเสริมเศรษฐกิจการคา 

 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

กองชาง, กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม, สำนักปลัด 
 

ความเช่ือมโยง 
 

1. ยุทธศาสตรจังหวัด  
ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และเสริมสรางศักยภาพเศรษฐกิจการคา การลงทุนและการ 

  ทองเท่ียวเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน สรางความเจริญทางดานเศรษฐกิจ
และความเปนอยูของประชาชนอยางสมดุล 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตและความม่ันคงของมนุษย 
พันธกิจ    - พัฒนาดานการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพคูคุณธรรม และพัฒนาแหลงเรียนรูอยางยั่งยืน 

- พัฒนาดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน โดยการสรางความเชื่อม่ันใน
การรักษาความสงบเรียบรอยและการรักษาความปลอดภัย มุงเนนใหเปนเมืองนานนาอยูนา
อาศัย  

- พัฒนาเสริมสรางความม่ันคง เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
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 เปาประสงค  1. เพ่ือสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู

ตามเกณฑมาตรฐานท่ีกำหนด 
            2. เพ่ือใหมีการสงเสริมและสนับสนุนดานการสาธารณสุข  

       3. เพ่ือใหประชาชนมีสวัสดิการ มีความเปนอยู และคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
       4. เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพรางกายสมบูรณ แข็งแรง 
       5. เพ่ือใหปญหายาเสพติดไดรับการแกไข  
       6. เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการชุมชน 

     7. เพ่ือใหประชาชนมีแผนชุมชนในการวางแผนจัดการชุมชนใหเกิดความยั่งยืน 
      8. เพ่ือใหประชาชนมีความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 
 เกณฑในเชิงปริมาณ  กิจกรรมการพัฒนาความรู การจัดการศึกษา (หนวยนับ : โครงการ) กิจกรรม 
          การสงเสริมและสนับสนุนดานการสาธารณสุข  (หนวยนับ : โครงการ)  

กิจกรรมการสงเสริม สนับสนุนเพ่ือความเขมแข็งของชุมชนและสังคม รองรับการ
เปนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 

เกณฑในเชิงคุณภาพ  ความพึงพอใจของประชาชนผูไดรับประโยชน (หนวยนับ : คน) 

กลยุทธ แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา ตวัชี้วัดระดับกลยุทธ 

1. สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในชุมชน จำนวนแหงท่ีไดรับการสงเสริม สนับสนุนดานการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรมในชมุชน 

2. สนับสนุนและสงเสริมกิจการดานสาธารณสุข จำนวนครั้งท่ีสนับสนุนและสงเสริมดานสาธารณสุข 
3. สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในชุมชน จำนวนผูท่ีไดรับสวัสดกิารในสังคม 
4. สงเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการทุกภาคสวน จำนวนครั้งในการสงเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 
5. สนับสนุนใหมีการเฝาระวังและแกไขปญหายาเสพติด 
อยางตอเนื่อง 

จำนวนครั้งในการสนับสนุนใหมีการเฝาระวังและแกไขปญหา
ยาเสพติด 

6. สนับสนุนสงเสริมประชาคมและการมีสวนรวมของ 
   ประชาชน 

จำนวนประขาชนผูมีสวนรวมในการประชาคม 

7. สนับสนุนการใชแผนชุมชนทองถ่ินในการวางแผนจัดการ
ชุมชน 

จำนวนแหงท่ีมีแผนชุมชนในการวางแผนจัดการชุมชน 

8. การพัฒนาความม่ันคงในการดำรงชีวิตของประชาชนและ
นักทองเท่ียว 

จำนวนครั้งในการสงเสริม สนับสนุนใหประชาชนและ
นักทองเท่ียวมีความปลอดภัย คุณภาพชีวิตท่ีด ี

9. สงเสริม สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชนและสังคม 
รองรับการเปนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 

จำนวนครั้งท่ีสนับสนุนและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
และสังคม รองรับการเปนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 
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        หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
กองการศึกษา, โรงเรียนในสังกัด, กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม, สำนักปลัด, กองยุทธศาสตรและ
งบประมาณ, กองชาง, กองชางสุขาภิบาล, กองสวัสดิการสังคม, กองการเจาหนาท่ี 
 

   ความเช่ือมโยง 
1. ยุทธศาสตรจังหวัด   
      ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาและสงเสริมใหประชาชนมีคุณภาพชีวิต การศึกษาและสุขอนามัยท่ีดี มีความ 

     เปนอยูท่ีดียิ่งข้ึน ใหสอดคลองกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ยุทธศาสตรท่ี 4  เสริมสรางความสัมพันธชายแดน ตลอดจนวางระบบบริหารจัดการเพ่ือเตรียมความ    
                 พรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
     ยุทธศาสตรท่ี 3  ดานการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปญญาทองถ่ิน 
          พันธกิจ  พัฒนาดานการทองเท่ียว และวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน โดยการสงเสริม

การประกอบอาชีพของประชาชน ใหประชาชนมีงานทำ มีการกระจายรายไดอยางท่ัวถึง มีการ
สงเสริมการทองเท่ียว รวมท้ังใหมีการอนุรักษจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม อันเปนอัตลักษณ
ของเมืองนาน ใหโดดเดนคงอยู พรอมท้ังอนุรักษโบราณสถาน โบราณวัตถุ ทำนุบำรุงศาสนา 
สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินใหเกิดคุณคา 

 เปาประสงค  1.  เพ่ือใหประเพณี วัฒนธรรมในชุมชนไดรับการอนุรักษ ฟนฟู และสืบตอไป 
                        2.  เพ่ือใหแหลงศิลปะ วัฒนธรรมไดรับการปรับปรุงและพัฒนา 
 

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 
เกณฑในเชิงปริมาณ กิจกรรมสงเสริมประเพณี วัฒนธรรม (หนวยนับ : โครงการ)  
เกณฑในเชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของประชาชนผูไดรับประโยชน (หนวยนับ : โครงการ) 

 

กลยุทธ แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

1. อนุรักษ ฟนฟู สนับสนุน สงเสริมและบูรณาการดาน
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

จำนวนครั้งท่ีสงเสริม สนับสนุนดานศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

2. สงเสริมใหประชาชนมีโอกาสศึกษา คนควา วิจัย
มรดกทางศิลปวัฒนธรรมในเขตเทศบาลเมืองนาน 

จำนวนครั้งท่ีสงเสริมการศึกษา คนควา วิจัยมรดก
ทางศิลปวัฒนธรรม 

3. อนุรักษและพัฒนาแหลงศิลปวัฒนธรรม โบราณวัตถุ
และ โบราณสถาน 

จำนวนครั้งท่ีไดรับการอนุรักษและพัฒนาแหลง
ศิลปวัฒนธรรม โบราณวัตถุ และโบราณสถาน  
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หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
กองการศึกษา, สำนักปลัด, กองชาง 

ความเช่ือมโยง 
1. ยุทธศาสตรจังหวัด

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพเศรษฐกิจการคา การลงทุนและการทองเท่ียว
ยุทธศาสตรท่ี 4 เสริมสรางความสัมพันธชายแดน ตลอดจนวางระบบบริหารจัดการเพ่ือ

  เตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปญญาทองถ่ิน

ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และพลังงาน 
 พันธกิจ    พัฒนาดานคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดลอม โดยมุงเนนใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี อยูดีมีสุข 

มีสุขอนามัยท่ีแข็งแรงสมบูรณ  การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ  และมี
ประสิทธิภาพ สงเสริมใหมีพ้ืนท่ีสีเขียว สภาพแวดลอมสวยงาม สะอาด ปลอดมลพิษ พรอมท้ัง
สงเสริมใหประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดลอม 

เปาประสงค      1. เพ่ือสรางจิตสำนึกและสงเสริมการจัดระบบบำบัดน้ำเสียและขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล 
2. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนรูจักใชและมีความรูในการใชประโยชนในการจัดการ

ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เพ่ือปองกันและแกไขปญหาภัยธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนกับองคกรและชุมชน

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 
เกณฑในเชิงปริมาณ    การปรับปรุง ฟนฟู จัดการสิ่งแวดลอม (หนวยนับ : โครงการ) 
เกณฑในเชิงคุณภาพ  รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดการจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและพลังงาน 

กลยุทธ แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

1. สรางจิตสำนึกสงเสริมและพัฒนาการจัดระบบบำบัด
น้ำเสียและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

จำนวนโครงการท่ีดำเนินการและจำนวนแหงท่ีกอสราง
จัดระบบบำบัดน้ำเสียและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

2. สงเสริม สนับสนุน สรางจิตสำนึก และความ
ตระหนักในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

จำนวนครั้งในการสงเสริม สนับสนุน สรางจิตสำนึกใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมุงสู
เมืองนานนาอยูอยางยั่งยืน 

3. ปองกันและแกไขปญหาภัยธรรมชาติ จำนวนครั้งในการปองกันและแกไขปญหาภัยธรรมชาติ
และชวยเหลือบรรเทาทุกขประชาชนผูประสบภัย 
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กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

4. สงเสริมและสนับสนุนการจัดทำกฎหมายท่ีเก่ียวของ
กับการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

จำนวนกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

กองชางสุขาภิบาล, กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม, กองชาง 
 

ความเช่ือมโยง 
1. ยุทธศาสตรจังหวัด  

ยุทธศาสตรท่ี 1 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหเปนเมืองอุทยาน
แหงชาติ เมืองแหงชุมชนคนตนน้ำท่ีคงความสมบูรณอยางยั่งยืน ตลอดจนพัฒนาทรัพยากร
การผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรโดยการมีสวนรวมของประชาชน 

          2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
                ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และพลังงาน 
 
ยุทธศาสตรท่ี 6  ดานการบริหารจัดการและการบริการ 

พันธกิจ  1 พัฒนาและสงเสริมใหประชาชนมีคุณภาพชีวิต การศึกษาและสุขอนามัยท่ีดี มีความ 
เปนอยูท่ีดียิ่งข้ึน ใหสอดคลองกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  เสริมสรางความสัมพันธชายแดน ตลอดจนวางระบบบริหารจัดการทีดีเพ่ือเตรียมความพรอม
ในการเขาสูประชาคมอาเซียน 

 เปาประสงค  1. เพ่ือจัดหาวัสดุ ครุภัณฑและเครื่องจักรกลท่ีจำเปนสำหรับการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
          ใหมีมาตรฐาน คุณภาพและประสิทธิภาพ 

          2. เพ่ือใหองคกรมีศักยภาพตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและมีประสิทธิภาพ                 
 3. เพ่ือสนับสนุน สงเสริมงานบรรเทาสาธารณภัยในดานตาง ๆ เพ่ือคุณภาพชีวิตประชาชน 
     ใหมีความม่ันคงและมีประสิทธิภาพ 
 4. เพ่ือใหมีการสนับสนุนประสานงานการพัฒนาระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ 

       บูรณาการรวมกับหนวยงานอ่ืนท่ีมีประสิทธิภาพ 
 5. เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมพัฒนาเมือง การบริหารและดานบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 
เกณฑในเชิงปริมาณ   จำนวนกิจกรรมท่ีมีการบริหารจดัการและการบริการ  (หนวยนับ : โครงการ)   
เกณฑในเชิงคุณภาพ   รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอการบริหารจัดการและการบริการ 
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กลยุทธ แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

1. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ และเครื่องจักรกลท่ีจำเปน 
สำหรับการปฏบิัติงาน เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดบริการสาธารณะ 

จำนวนโครงการท่ีดำเนินการและจำนวนแหงท่ี
กอสรางจัดระบบบำบัดน้ำเสียและกำจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 

2.  สนับสนุนใหมีการประสานงานการพัฒนาระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและบูรณาการรวมกับ
หนวยงานอ่ืน 

จำนวนครั้งในการสงเสริม สนับสนุน สรางจิตสำนึก
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
มุงสูเมืองนานนาอยูอยางยั่งยืน 

3.  สงเสริมงานบรรเทาสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพ 
 

จำนวนครั้งในการปองกันและแกไขปญหาภัย
ธรรมชาติและชวยเหลือบรรเทาทุกขประชาชน
ผูประสบภัย 

4. สงเสริมการบริการและการมีสวนรวมในการพัฒนา
เมืองและการบรหิาร  

จำนวนครั้งในการสงเสริมการพัฒนาเมืองและการ
บริหาร 

5. สงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการชุมชน จำนวนครั้งในการสงเสริมและสนับสนุนการบริหาร
จัดการชุมชน 

 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

สำนักปลัด, กองชางสุขาภิบาล, กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม,  กองชาง, กองคลัง,           
กองยุทธศาสตรและงบประมาณ, กองการศึกษา, กองสวัสดิการสังคม, กองการเจาหนาท่ี 
 

ความเช่ือมโยง 
          1. ยุทธศาสตรจังหวัด  

 ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาและสงเสริมใหประชาชนมีคุณภาพชีวิต การศึกษาและ 
สุขอนามัยท่ีดี มีความเปนอยูท่ีดียิ่งข้ึน ใหสอดคลองกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 เสริมสรางความสัมพันธชายแดน ตลอดจนวางระบบบริหารจัดการทีดีเพ่ือ
เตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน 

     2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
         ยุทธศาสตรท่ี 6  ดานการบริหารจัดการและการบริการ 
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สวนท่ี 3  
 
 

 
แบบกำกับการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยจะทำการ
ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินแลว 
 

ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ......เทศบาลเมืองนาน................ 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินการ 
ไมมีการ

ดำเนินการ 
1.  คณะกรรมการแผนพัฒนาทองถิ่น 
1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพื่อพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ิน   
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพื่อพิจารณารางแผนพฒันาทองถ่ิน   
1.3  มีการจัดประชุมอยางตอเนือ่งสม่ำเสมอ   
1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนนุจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน   
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน   
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดประชาคมทองถ่ินและรวมจัดทำรางแผนพฒันา
ทองถ่ิน 

  

2.  การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น 
2.1  มีการประชุมประชาคมทองถ่ิน (ระดับหมูบาน/ชุมชน)    
2.2  มีการประชุมประชาคมทองถ่ิน (ระดับตำบล/เมือง)   
2.3  มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามสีวนรวมในการจัดทำแผน   
2.4  มีการแจงแนวทางการพฒันาทองถ่ิน  รับทราบปญหาความตองการ  ประเด็น
การพัฒนา  ประเด็นที่เก่ียวของ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพืน้ที่  

  

2.5  มีการรวมรวมขอมูลจากขอ  2.4  เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำ
แผนพัฒนาทองถ่ิน   

  

2.6  มีการกำหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลยทุธศาสตรตามแนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมนิผลยทุธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพฒันา
ทองถ่ิน 

  

2.7  มีการกำหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลโครงการตามแนวทางการพิจารณา
การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพฒันาทองถ่ิน 

  

2.8  มีการกำหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนพฒันาทองถ่ินประจำป
งบประมาณ 

  

2.9  มีขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพฒันาทองถ่ินในอนาคต   

 

สรุปรายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน       -              -         70 45,886,628.00     132 48,593,955.00       33 20,374,500.00       36 33,344,996.00

ดานเศรษฐกิจการลงทุนและการทองเที่ยว       -              -          1 5,650,000.00        3 5,900,000.00        3 5,900,000.00        4 5,950,000.00

ดานการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต ความ

มั่นคงของมนุษยเพื่อความเขมแข็งของ

ชุมชนและสังคม รองรับการเปนเมือง

อัจฉริยะ (Smart City)

      -              -         84 4,327,000.00     154 92,339,500.00     158 78,137,800.00       99 85,093,700.00

ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ

ภูมิปญญาทองถิ่น
      -              -         -                  -          6 705,000.00        6 705,000.00        6 705,000.00

ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมและพลังงาน
      -              -          1 18,280,000        8 11,037,500.00        9 11,708,700.00        8 14,817,500.00

ดานการบริหารจัดการและการบริการ       -              -          2 500,800.00       15 4,165,000.00       15 3,615,000.00       19 3,830,000.00

รวม       -              -       158   74,644,428     318   162,740,955     224   120,441,000     172   143,741,196

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หวงป 2564 ของเทศบาลเมืองนาน

         เทศบาลเมืองนาน ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลเมืองนานตามกระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟงปญหาและความ
ตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่ กอนนํามาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ตอไป

         เทศบาลเมืองนาน ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลเมืองนาน โดยไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) มีดังนี้

ยุทธศาสตร
2561 2562 2563 2564 2565
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งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ

งบประมาณ

ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 24           19,228,000

ดานเศรษฐกิจการลงทุนและการทองเที่ยว 2             4,400,000

ดานการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต ความมั่นคงของมนุษยเพื่อความ

เขมแข็งของชุมชนและสังคม รองรับการเปนเมืองอัจฉริยะ (Smart City)
105           71,528,600

ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 6               670,000

ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและพลังงาน 2             2,326,600

ดานการบริหารจัดการและการบริการ 8             2,430,000

รวม 147        100,583,200

การจัดทํางบประมาณ

             ผูบริหารเทศบาลเมืองนาน ไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายและอนุมัติโครงการตาม

งบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยูในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายและอนุมัติโครงการงบประมาณ 

จํานวน 147 โครงการ งบประมาณ 100,583,200 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้

ยุทธศาสตร โครงการ
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การใชจายงบประมาณ

24 19,628,000 18 13,327,000 6 6,301,000

2 2,200,000 2 2,200,000 0 0

105 67,034,600 89 65,837,600 16 1,197,000

6 670,000 3 520,000 3 150,000

2 2,326,600 1 498,600 1 1,828,000

8 2,730,000 4 2,260,000 4 470,000

รวม 147  94,589,200 117  84,643,200 30  9,946,000

งบประมาณ

     เทศบาลเมืองนาน มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ โดยไดมีโครงการที่ไดรับงบประมาณ รวม  147 โครงการ 
จํานวนเงิน 100,583,200 บาท มีการดําเนินการได จํานวน 117  โครงการ จํานวนเงิน 83,934,448 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้

ยุทธศาสตร

ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ดานเศรษฐกิจการลงทุนและการทองเที่ยว

ดานการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต ความมั่นคงของมนุษยเพื่อ
ความเขมแข็งของชุมชนและสังคม รองรับการเปนเมืองอัจฉริยะ 
(Smart City)

ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและพลังงาน

โครงการตาม

เทศบัญญัติ
งบประมาณ

ดานการบริหารจัดการและการบริการ

โครงการที่

ไมได

ดําเนินการ

โครงการที่ได

ดําเนินการ
งบประมาณ
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ผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองนาน หวงป พ.ศ. 2564

         เทศบาลเมืองนาน ไดดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ป 2564 ในเขตพื้นที่ โดยไดรับความรวมมือ การสงเสริมและสนับสนุนจากภาค

ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการตางๆ ประสบผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกลเคียง 

และดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหผลการดําเนินการโครงการไมสามารถดําเนินการไดตาม

วัตถุประสงคและเปาหมาย โดยมีผลการสรุปดังนี้

เปรียบเทียบแผนพัฒนาทองถิ่นกับโครงการที่ไดรับงบประมาณดําเนินการ หวงป พ.ศ 2564

- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หวงป พ.ศ. 2564   จํานวน 224 โครงการ

- โครงการที่ไดรับงบประมาณดําเนินการในหวงป พ.ศ. 2564 จํานวน 147 โครงการ

  จํานวนโครงการคิดเปนรอยละ   

เปรียบเทียบโครงการที่ไดรับงบประมาณดําเนินการและโครงการที่ดําเนินการจริง หวงป พ.ศ 2564

- โครงการที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ หวงป พ.ศ. 2564 จํานวน 147 โครงการ

- โครงการที่ไดดําเนินการ หวงป พ.ศ. 2564 จํานวน 117 โครงการ

  จํานวนโครงการคิดเปนรอยละ   
117 

X 100 = 79.59

147 
X 100  = 65.62

224
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โครงการที่ไดรับงบประมาณดําเนินการและไดดําเนินการใน หวงปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลเมืองนาน มีดังนี้
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

1 คาบํารุงรักษาและ

ปรับปรุงที่ดินและ

สิ่งกอสราง (กองชาง)

เพื่อคาบํารุงรักษา

และปรับปรุงที่ดิน

และสิ่งกอสราง 

และบํารุงรักษา

สิ่งกอสรางตาง ๆ 

ใหสามารถใชงานได

ตามปกติ

คาใชจายในการ

ปรับปรุงที่ดินใหมี

มูลคาเพิ่มขึ้นและเปน

คาบํารุงรักษาซอมแซม

สิ่งกอสราง

300,000 150,000 0 0 16,000 30,000 104,000 จํานวนครั้งที่

บํารุงรักษาและ

ปรับปรุง

กองชาง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไข ครั้งที่ 5

2 โครงการกอสรางโรง

เก็บเรือแขงชุมชน

บานดอนแกว

-เพื่อใหมีอาคารเก็บ

เรือแขงใหเรือไม

ชํารุด

- กอสรางอาคารชั้น

เดียว ขนาดกวาง 3.60

เมตร ยาว 27.00 เมตร

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

97.20 ตรม.

    320,000 320,000 0 0 320,000 0 0  จํานวนพื้นที่ที่

กอสราง

กองชาง 

(ดอนแกว)

 อยูระหวาง

การหารือเอกสาร

สิทธิ์การดําเนินการ
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

3 โครงการกอสรางโรง

จอดรถบริเวณขาง

อาคารปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

เทศบาลเมืองนาน

เพื่อใชเปนที่จอดรถ

สําหรับรถดับเพลิง

และรถกูภัยของ

เทศบาลเมืองนาน

กอสรางโรงจอดรถ 

ขนาดกวาง 6.00 เมตร

 ยาว 13.10 เมตร  

หนา 0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่รวมไมนอยกวา 

78.60 ตารางเมตร

    320,000 320,000 0 0 320,000 0 0 จํานวนพื้นที่ที่กอสราง กองชาง/

สํานักปลัด



4 โครงการปรับปรุงพื้น

กระเบื้องบริเวณโรง

อาหารโรงเรียน

สามัคคีวิทยาคาร 

เทศบาลเมืองนาน 

(บานพระเนตร)

เพื่อความปลอดภัย

และถูกสุขลักษณะ

ไดมาตรฐาน มี

ความสะอาดตอการ

ใชบริการของ

นักเรียนและ

ผูเกี่ยวของ

 - ปูกระเบื้องพื้น ขนาด

 16" x 16" ขนาดพื้นที่

 กวาง 14.00 เมตร ยาว

 33.00 เมตร หรือมี

พื้นที่รวมไมนอยกวา 

462 ตารางเมตร

250,000 250,000 0 0 249,000 1,000 0 จํานวนพื้นที่ที่

ปรับปรุง

กองชาง 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

5 โครงการปรับปรุง

หลังคาตลาดสด 

เทศบาลเมืองนาน

บริเวณชุมชนบานพระ

เนตร (ตอจากโครงการ

เดิม)

เพื่อใหมีหลังคา

ตลาดสดที่ถูก

สุขลักษณะ มั่นคง 

แข็งแรง

- เปลี่ยนโครงสราง

หลังคาเดิมเปน

โครงสรางเหล็ก - มุง

หลังคาแผนเมทัลชีท

หนา 0.35 มม. ขนาด

กวาง 20.00 เมตร ยาว

25.00 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 500

ตร.ม.

500,000 500,000 0 0 500,000 0 0 จํานวนพื้นที่ที่

ปรับปรุง

กองชาง (พระ

เนตร)
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6

6 โครงการกอสราง

หลังคาเชื่อมระหวาง

อาคารเรียนและโรง

อาหาร โรงเรียนดรุณ

วิทยาเทศบาลเมือง

นาน (บานสวนตาล)

เพื่อใชบังแดด บังฝน

 และมีความสะดวก

ตอนักเรียนและ

บุคลากรของโรงเรียน

 - กอสรางหลังคาเมทัล

ชีทหนา 0.35 มม.  - 

ชวงที่ 1 ยาว 18.00 

เมตรกวาง 2.00 เมตร 

 หรือมีพื้นที่รวมไมนอย

กวา 36.00 ตรม.  - 

ชวงที่ 2 ยาว12.00 

เมตรกวาง 1.20 เมตร 

หรือมี พื้นที่รวมไมนอย

กวา 14.40 ตรม. - 

ชวงที่ 3 ยาว 4.00 

เมตร กวาง 3.50 เมตร

 หรือมีพื้นที่รวมไมนอย

กวา 14.00 ตรม.

    150,000 150,000 0 0 147,000 0 3,000 จํานวนพื้นที่ที่กอสราง กองชาง 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3

7 โครงการปรับปรุง

อาคารเก็บอุปกรณ

บริเวณสุสานลอม

เชียงของ

เพื่อใหมีสถานที่เก็บ

อุปกรณบริเวณ

สุสานลอมเชียงของ

และเปนที่พักของ

คนงาน

ปรับปรุงอาคารเก็บ

อุปกรณ ขนาดกวาง 

8.00 เมตร ยาว 8.00 

เมตร สูง 3.00 เมตร 

หรือมีพื้นที่รวมไมนอย

กวา 64 ตรม. ดังนี้  - 

รื้อถอนโครงเหล็ก

พรอมตาขาย  - ปู

กระเบื้องพื้นขนาด 

12"x12" นิ้ว  - กอผนัง

อิฐบล็อกและฉาบ  - 

ติดตั้งฝาเพดาน  - 

ติดตั้งระบบประปาและ

ไฟฟา  - ติดตั้งประตู

เหล็กมวนและหนาตาง

บานเลื่อนอลูมิเนียม - 

งานทาสี

    295,000 0 295,000 0 295,000 0 0 จํานวนพื้นที่ที่กอสราง กองชาง 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

8 โครงการปรับปรุง

อาคารอเนกประสงค  

ชุมชนบานเชียงแข็ง

เพื่อใหชุมชนมี

สถานที่ประกอบ

กิจกรรมของชุมชน

 - รื้อถอนราวลูกกรง

เดิม/กอผนังอิฐฉาบปูน

เรียบ/ติดตั้งกระจก

โครงคราวอลูมิเนียม/

ติดตั้งประตู หนาตาง 

กระจกบานเลื่อน/

ขนาดกวาง 3.80 เมตร

 ยาว 4.80 เมตร สูง 

3.00 เมตร

81,000 81,000 0 0 80,000 0 1,000 จํานวนพื้นที่ที่ปรับปรุง กองชาง 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 9

9 โครงการกอสรางทอ

ระบายน้ํา ค.ส.ล. 

ภายในเขตเทศบาล

เมืองนาน จํานวน 6 จุด

เพื่อกอสรางทอ

ระบายน้ําเชื่อมกับ

ระบบบําบัดน้ําเสีย

ของเทศบาลเมือง

นาน

กอสรางทอระบายน้ํา 

ค.ส.ล. เชื่อมตอทอ

บําบัดน้ําเสีย บริเวณ

ชุมชนบานพระเนตร

และบานสวนหอม หมูที่

 3 จํานวน 6 จุด ดังนี้  -

 วางทอระบายน้ํา      

ค.ส.ล. ขนาด

เสนผาศูนยกลางไม

นอยกวา 0.40 เมตร 

พรอมบอพัก ค.ส.ล.  - 

คืนผิวจราจรแบบ ค.

ส.ล. กวาง 0.80 ม. ยาว

 33.50 ม. หนา 0.15 

ม. หรือมีพื้นที่รวมไม

นอยกวา 26.80 ตร.ม.

98,000 0 98,000 0 97,000 0 1,000 จํานวนพื้นที่ที่กอสราง กองชาง 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 10

10 โครงการกอสราง

ขยายผิวจราจร ค.ส.ล.

 และทาสีตีเสนจราจร

บริเวณสํานักงาน 

เทศบาลเมืองนาน

เพื่อขยายผิว

การจราจรและมี

พื้นที่ในการสัญจร

ไดปลอดภัยตอผูใช

รถ ใชถนน

 1. กอสรางขยายผิว

จราจร แบบ ค.ส.ล. 

หรือมีพื้นที่รวมไมนอย

กวา 87.04 ตรม. จุดที่ 

1  - กอสรางขยายผิว

จราจร แบบ ค.ส.ล.

ขนาดกวาง 0.00-8.00 

เมตร ยาว 20.00 เมตร

 หนา 0.15 เมตร  จุดที่

 2  - กอสรางขยายผิว

จราจร แบบ ค.ส.ล. 

ขนาดกวาง 3.00 เมตร

 ยาว 4.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร  2. ทาสีตี

เสนจราจรดวยสีเทอร

โมพลาสติกหนา 2 มม.

 พื้นที่รวมไมนอยกวา 

92 ตรม.

    130,000 0 130,000 0 130,000 0 0 จํานวนพื้นที่ที่ขยาย กองชาง 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

11 โครงการกอสรางลาน 

ค.ส.ล. อเนกประสงค 

ชุมชนภูมินทร-ทาลี่

เพื่อใหมีลาน

ประกอบกิจกรรม

ของชุมชน

กอสรางลาน ค.ส.ล. 

ขนาดกวาง 6.00 เมตร

 ยาว 18.00 เมตร หนา

 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

รวมไมนอยกวา 108 

ตรม.

      75,000 0 75,000 0 75,000 0 0 จํานวนพื้นที่ที่กอสราง กองชาง 

12 โครงการกอสรางลาน 

ค.ส.ล. บริเวณอาคาร

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย เทศบาล

เมืองนาน

เพื่อใหมีพื้นที่

สะดวกตอการ

ปฎิบัติงาน มีความ

เรียบรอย สวยงาม

กอสรางลาน ค.ส.ล. 

ขนาดกวาง 5.10 เมตร 

 ยาว 13.50 เมตร หนา

 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่

รวมไมนอยกวา 57 ตรม.

      48,000 0 48,000 0 48,000 0 0 จํานวนพื้นที่ที่กอสราง กองชาง 

13 โครงการกอสราง

อาคารออกกําลังกาย 

(ฟตเนส) บริเวณ

สํานักงานเทศบาล

เมืองนาน

เพื่อใหมีสถานที่ออก

กําลังกายให

ประชาชนมีสุขภาพ

แข็งแรงสมบูรณ

กอสรางอาคารออก

กําลังกายขนาดกวาง 5 

เมตร ยาว 10.00 เมตร

 หรือมีพื้นที่รวมไมนอย

กวา 50 ตรม.

    400,000 0 400,000 0 400,000 0 0 จํานวนพื้นที่ที่กอสราง กองชาง 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

14 โครงการปรับปรุง

อาคารอเนกประสงค 

บริเวณสํานักงาน

เทศบาลเมืองนาน

เพื่อปรับปรุงเปน

หองทํางานของ

เทศบาลและหอง

ประชุมสําหรับ

บริการประชาชน

ปรับปรุงอาคาร

อเนกประสงค ดังนี้  - 

ปรับปรุงพื้นชั้นบน  - 

ปรับปรุงหลังคา และ

ผนังโถง บันได  - 

ปรับปรุงหลังคา

ดานหนาอาคาร  - 

ติดตั้งประตู หนาตาง 

โครงอลูมิเนียม  - ฝา

เพดาดานภายนอกและ

ภายใน  - ติดตั้งระบบ

ไฟฟาภายในอาคาร  - 

ปรับปรุงหองน้ําชาย

และหองน้ําคนพิการ  -

 ทาสีอาคาร  - ติดตั้ง

เครื่องปรับอากาศ ถัง

ดับเพลิง พัดลม และ

เครื่องสํารองไฟฉุกเฉิน

  2,484,000 0 2,484,000 0 2,484,000 0 0 จํานวนพื้นที่ที่

ปรับปรุง

กองชาง 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

15 โครงการปรับปรุงผิว

จราจรแบบแอสฟลทติ

กคอนกรีตถนนมหายศ

 (ชวงบริเวณสี่แยก

ชางเผือกถึงสี่แยกวรวิ

ชัย)

 เพื่อใหไดถนนมี

มาตรฐานและมี

ความปลอดภัยใน

การสัญจร

-ปรับปรุงผิวจราจร

แบบแอสฟลทติกคอนก

รีต ขนาดกวาง

8.00-9.00 เมตร ยาว

728.00 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.04 เมตร หรือ

มีพื้นที่รวมไมนอยกวา

6,188 ตรม.  - ทาสีตี

เสนจราจรดวยสีเทอร

โมพลาสติก หนา 2

มิลลิเมตร พื้นที่รวมไม

นอยกวา245 ตรม.

1,950,000 0 1,950,000 0 1,950,000 0 0 จํานวนพื้นที่ที่

ปรับปรุง

กองชาง 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

16 โครงการปรับปรุงผิว

จราจรแบบแอสฟลทติ

กคอนกรีตถนนรังษี

เกษม

เพื่อใหไดถนนมี

มาตรฐานและมี

ความปลอดภัยใน

การสัญจร

 - ปรับปรุงผิวจราจร

แบบแอสฟลทติก  

คอนกรีต ขนาดกวาง 

8.00-10.00 เมตร ยาว

 200.00 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.04 เมตร หรือ

มีพื้นที่รวมไมนอยกวา 

1,700 ตรม.  - ทาสีตี

เสนจราจรดวยสีเทอร

โมพลาสติกหนา 2 

มิลลิเมตร พื้นที่รวมไม

นอยกวา 67 ตรม.

530,000 0 530,000 0 530,000 0 0 จํานวนพื้นที่ที่

ปรับปรุง

กองชาง 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

17 โครงการตอเติม

หลังคาอาคารเตาเผา

ขยะติดเชื้อและ

กอสรางพื้น ค.ส.ล. 

บริเวณพื้นอาคาร

เตาเผาขยะติดเชื้อ

เพื่อใหมีพื้นที่

ปฎิบัติงานได

สะดวกมีที่พัก

สําหรับเจาหนาที่

และสําหรับเก็บวัสดุ

อุปกรณ

1. ตอเติมหลังคาอาคาร

 ดังนี้ จุดที่ 1 ขนาด

กวาง 4.70 เมตร ยาว 

6.00 เมตร พื้นที่รวม 

28.00 ตรม. จุดที่ 2 

ขนาดกวาง 5.60 เมตร

 ยาว 5.60 เมตร พื้นที่

รวม 31 ตรม. 2. 

กอสรางพื้น ค.ส.ล. 

ขนาดกวาง 6.00 เมตร

 ยาว 10.00 เมตร หนา

 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

รวมไมนอยกวา 60 ตรม.

    146,000 0 146,000 0 146,000 0 0 จํานวนพื้นที่ที่ตอเติม กองชาง/กอง

ชางสุขาฯ
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 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 

64

 งปม.อนุมัติ

(บาท)

 โอนเพิ่ม

(บาท)

 โอนลด

(บาท)

 ผูกพัน

(บาท)

 เบิกจาย

(บาท)

 

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 10

1 โครงการกอสรางคันดิน

ระบบฝงกลบขยะมูลฝอย

ระยะที่ 1 ชั้นที่ 6

เพื่อรองรับปริมาณขยะมูล

ฝอยที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น และมี

การกําจัดอยางถูกหลัก

สุขาภิบาล

 1. กอสรางคันดินระบบฝง

กลบขยะมูลฝอยระยะที่ 1 ชั้นที่

 6  - ความยาวประมาณ 

620.00 เมตร  - ความกวางไม

นอยกวา 3.00 เมตร  - ความ

สูง 3.00 เมตร  - มีความเอียง

ลาด 1:1.5  - มีปริมาณงานดิน

ลูกรังถนนบดอัดแนน 22,668 

ลูกบาศกเมตร  2. งานขุดขน

ขยะมูลฝอยดินและดินกลบปด

ทับขยะมูลฝอย - ปริมาณขยะ

มูลฝอยดินและดินกลบปดทับ

ขยะมูลฝอย จํานวน 30,205 

ลูกบาศกเมตร

5,400,000 0 5,400,000 0 5,400,000 0 0 จํานวนพื้นที่ที่

กอสราง

กองชางสุขาฯ 
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    2. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจการลงทุนและการทองเที่ยว

 2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมา

ณคงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

1 โครงการหนาวนี้

กระซิบรักที่นาน

เพื่อสืบสานงานศิลปะ 

วัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิต 

พิธีบุญและความเชื่อของชาว

นาน/เพื่อขยายชวงเวลา

เทศกาลทองเที่ยวนาน

จัดกิจกรรมสงเสริมการ

ทองเที่ยว และอนุรักษ

รักษาประเพณีดั้งเดิมของ

ชนชาวนาน เชน 

ประเพณีทําบุญตักบาตร ,

การสืบชะตา ,การผูก

ขอมือ,การสูขวัญ, การ

ประกวดภาพในสถานที่

ทองเที่ยวที่ประทับใจใน

พื้นที่,การประกวดเทพี

กระซิบ

200,000 200,000 0 0 0 199,712 288 จํานวน

ผูเขารวม

กิจกรรม

สํานักปลัด 

2 โครงการงาน

ประเพณีแขงเรือ

จังหวัดนาน

เพื่ออนุรักษขนบธรรมเนียม

ประเพณีของทองถิ่นอันเปน

เอกลักษณของจังหวัดนานให

คงสืบไป  - เพื่อเชื่อม

ความสัมพันธและเสริมสราง

ความสามัคคีในหมูประชาชน -

 เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว

ของจังหวัดนานใหคงสืบไป

จัดงานประเพณีแขงเรือ

จังหวัดนาน จํานวน 2 ครั้ง

   2,000,000 2,000,000  0 600,000  0 1,349,850  50,150    จํานวนครั้งที่

จัดงาน

กองการศึกษา

งานสงเสริมฯ/

จังหวัดนาน/

อบจ.นาน/

กรมการ

ทองเที่ยวฯ/บ.

การไฟฟาหง

สาฯ/ททท./

สสส./ฯลฯ


แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5
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    3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต ความมั่นคงของมนุษยเพื่อความเขมแข็งของชุมชนและสังคม รองรับการเปนเมืองอัจฉริยะ (Smart City)        

 3.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

1 โครงการจางครู

ชาวตางชาติ

เพื่อจัดจางครูชาว

ตางประเทศ เพื่อปฏิบัติการ

สอนภาษาตางประเทศใหกับ

นักเรียนในสังกัดเทศบาล

เมืองนานเพื่อเปนการเตรียม

ความพรอมในการรับรอง

ดานการศึกษาใหกับนักเรียน

เพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน

และพัฒนาคุณภาพดาน

การศึกษา

จัดหาครูชาวตางชาติ 

โดยจัดสรรงบประมาณ

ใหโรงเรียนในสังกัด

จํานวน 3 โรง

900,000 900,000 0 0 0 900,000 0 จํานวนผลการ

เรียนวิชา

ภาษาตางประเทศ

ของนักเรียนที่

เพิ่มสูงขึ้น

กองการศึกษา/

งานโรงเรียน
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

2 โครงการคาเชื่อมตอ

อินเตอรเน็ต

เพื่อปรับปรุงระบบ

อินเตอรเน็ตความเร็วสูงให

เหมาะสมกับการเรียนการ

สอน

 - คาใชจายในการ

บริการอินเตอรเน็ต 

ระบบ Asymmetric 

Digital Subscriber 

Line : ADSL ของ

สถานศึกษาสังกัด

เทศบาลเมืองนานจํานวน

 3 โรงเรียน   - คาใชจาย

ในการบริการ

อินเตอรเน็ตระบบ 

Wireless Fidelity : 

WiFi  จํานวน 3 โรงเรียน

50,400 50,400 0 0 0 50,400 0 จํานวนโรงเรียนที่

ไดรับการ

ปรับปรุงระบบ

อินเตอรเน็ตและ

เทคโนโลยีที่

ทันสมัย

กองการศึกษา 

3 โครงการคาใชจายใน

การปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษา

เพื่อปรับปรุงหลักสูตรของ

สถานศึกษาใหมีการความ

ทันสมัยและเหมาะสมกับ

การจัดการการเรียนการสอน

ใหมีความเปนเลิศทาง

การศึกษา

ดําเนินการปรับปรุง

หลักสูตรสถานศึกษาของ

โรงเรียนสังกัดเทศบาล

เมืองนานจํานวน 3 

โรงเรียน

60,000 60,000 0 0 0 60,000 0 จํานวน

ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของ

นักเรียนมากขึ้น

กองการศึกษา 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

4 โครงการคาใชจายใน

การพัฒนาพนักงานครู

ของโรงเรียนในสังกัด 

อปท.

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

พนักงานครูในสังกัดเทศบาล

เมืองนานไดมีความรูความ

เขาใจในระเบียบที่เกี่ยวของ

เพื่อดําเนินการพัฒนา

ศักยภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

สังกัดเทศบาลเมืองนาน

225,000 225,000 0 0 0 225,000 0 จํานวนครูและ

บุคลากรทางการ

ศึกษาที่ไดรับการ

พัฒนาการเรียน

การสอน

กองการศึกษา 

5 โครงการคาใชจายใน

การพัฒนา/ปรับปรุง 

หองสมุดโรงเรียน

เพื่อใหนักเรียนมีหนังสือ 

และสื่อการเรียนการสอนที่

เหมาะสม

เพื่อดําเนินการในการ

พัฒนาและปรับปรุง

หองสมุดโรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมืองนาน 

จํานวน 3 แหง ตาม

หนังสือสั่งการของกรม

สงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น

300,000 300,000 0 0 0 300,000 0 จํานวนแหงที่

ดําเนินการ

กองการศึกษา 

6 โครงการคาใชจายใน

การพัฒนาแหลงเรียนรู

ของโรงเรียน

พัฒนาแหลงเรียนรูของ

โรงเรียนเพื่อใหเปนแหลง

เรียนรูที่ทันสมัยเหมาะสม

กับกิจกรรมการเรียนการสอน

เพื่อดําเนินการพัฒนา

แหลงเรียนรูของโรงเรียน

สังกัดเทศบาลเมืองนาน 

จํานวน 3 โรง

150,000 150,000 0 0 0 150,000 0 จํานวนแหลง

เรียนรูที่ไดรับการ

ปรับปรุงพัฒนา

กองการศึกษา 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

7 โครงการรณรงคเพื่อ

ปองกันยาเสพติดใน

สถานศึกษา

เพื่อปองกันยาเสพติดใน

สถานศึกษา

เพื่อดําเนินการกิจกรรม

รณรงคและปองกันยา

เสพติดในสถานศึกษา 

ของโรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมืองนาน 3 แหง

  - โรงเรียนละ 15,000 

 บาท  - ครูแกนนํา

โรงเรียนละ 1 คน  เปน

เงิน 9,000 บาท  - 

สถานศึกษาดีเดนใน

การรรณรงคปองกัน

ปญหายาเสพติดใน

สถานศึกษาจํานวน 1 

โรง ๆ ละ 100,000 บาท

157,000 157,000 0 0 0 54,000 103,000 จํานวนผูเขารวม

กิจกรรม

กองการศึกษา 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

8 โครงการสงเสริม

กิจกรรมรักการอานใน

สถานศึกษา อปท.

เพื่อใหโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลเมืองนานมีการ

สงเสริมใหนักเรียนมีความ

สัมฤทธิ์ทางการอานเพิ่มขึ้น

จัดกิจกรรมสงเสริมการ

อานในสถานศึกษา

สําหรับกลุมนักเรียนที่มี

ผลการอานอยูในเกณฑ

ต่ํา โดยจัดกิจกรรมเชน  -

 ดําเนินการคัดเลือก

สถานศึกษา  - จัด

กิจกรรมรณรงคทักษะ

การอานใหกับนักเรียนที่

มีผลการอานในเกณฑต่ํา 

 - ติดตามและ

ประเมินผลของกิจกรรม

150,000 150,000 0 0 0 150,000 0 จํานวนผูเขารวม

กิจกรรมรักการ

อาน

กองการศึกษา 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

9 โครงการเงินสนับสนุน

สําหรับคากิจกรรม

พัฒนาคุณภาพผูเรียน

เพื่อสงเสริมการเรียนการ

สอนของเด็กนักเรียนของ

โรงเรียนในสังกัด ตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย

สั่งการ

คาเครื่องอุปกรณการ

เรียน ดังนี้ 1. ระดับเด็ก

เล็ก (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

 จํานวน 2 ภาคเรียน 1. 

ระดับอนุบาลศึกษา 

จํานวน 2 ภาคเรียน 2. 

ระดับประถมศึกษา 

จํานวน 2 ภาคเรียน 3. 

จํานวน 2 ภาคเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

550,000 530,000 0 0 0 500,290 0 จํานวนเด็ก

นักเรียนที่ไดรับ

การจัดสรร

กองการศึกษา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5

10 อุดหนุนโครงการอาหาร

กลางวันโรงเรียนสังกัด 

สพฐ. ในเขตเทศบาล

เมืองนาน

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน

คาอาหารกลางวันใหกับ

โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ใน

เขตเทศบาลเมืองนาน

อุดหนุนคาอาหาร

กลางวันใหกับโรงเรียน

ราชานุบาลและโรงเรียน

บานดอน (ศรีเสริมกสิกร)

13,300,000 13,300,000 0 0 0 13,157,000 143,000 จํานวนนักเรียนที่

ไดรับอาหาร

กลางวัน

กองการศึกษา 

48



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

11 โครงการอาหารกลางวัน เพื่อจัดซื้อจัดจางประกอบ

อาหารกลางวัน

จัดซื้อ/จัดจางประกอบ

อาหารกลางวันสําหรับ

นักเรียน 3 โรงเรียนและ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 

ศูนยในสังกัดเทศบาล

เมืองนาน ทั้งในระดับ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก, 

ประถมศึกษา

5,000,000 500,000 0 0 0 8,691,383 208,617 จํานวนนักเรียนที่

ไดรับอาหาร

กลางวัน

กองการศึกษา 

12 โครงการอาหารเสริม 

(นม)

เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 

ใหกับนักเรียนในเขตเทศบาล

เมืองนานเพื่อสงเสริม

สุขภาพอนามัยใหสมบูรณ

แข็งแรง

จัดซื้ออาหารเสริม(นม) 

โรงเรียนใหกับโรงเรียน

สังกัด สพฐ ในเขต

เทศบาลเมืองนาน ไดแก

 ร.ร.ราชานุบาล และ

โรงเรียนบาน (ดอนศรี

เสริมกสิกร) และ

โรงเรียนสังกัดเทศบาล

เมืองนาน จํานวน 3  

แหง  และศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กสังกัดเทศบาลเมือง

นาน จํานวน 2 แหง

9,000,000 8,900,000 0 0 0 8,691,383 208,617 จํานวนนักเรียนที่

ไดรับอาหารเสริม 

(นม)

กองการศึกษา 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

13 โครงการคา

ปจจัยพื้นฐานสําหรับ

นักเรียนยากจน

เพื่อจัดสรรใหกับนักเรียนใน

โรงเรียนสังกัดที่มีรายไดตาม

เกณฑที่กรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่นได

กําหนดไว

จัดสรรใหกับนักเรียน

โรงเรียนในสังกัดที่บิดา/

มารดา/ผูปกครองมี

รายไดตอครัวเรือนไมเกิน

 40,000 บาท/ป (1) 

ระดับประถมศึกษา (ป.1

 - ป.6)  - โรงเรียนดรุณ

วิทยา  - โรงเรียนสามัคคี

วิทยาคาร   - โรงเรียน

จุมปวนิดาภรณ  (2) 

ระดับมัธยมศึกษา  - 

โรงเรียนสามัคคีวิทยา

คาร  ตามหนังสือของ

กระทรวงมหาดไทยสั่ง

การ

360,000 360,000 0 0 0 203,500 156,500 จํานวนเด็ก

นักเรียนที่ไดรับ

การจัดสรร

กองการศึกษา 

50



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

14 โครงการเงินสนับสนุน

สําหรับคาจัดการเรียน

การสอน(รายหัว)

เพื่อเปนคาใชจายในการจัด

การศึกษา ตั้งแตระดับศูนย

พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 2 ศูนย

 และระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐานของ

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง

นาน จํานวน 3 โรงเรียน

คาจัดการเรียนการสอน 

(รายหัว) ดังนี้ 1. ระดับ

เด็กเล็ก (ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก) 2. ระดับอนุบาล 

จํานวน 2 ภาคเรียน 3. 

ระดับประถมศึกษา

จํานวน2ภาคเรียน 4. 

ระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน จํานวน 2 ภาค

เรียน และคารายหัวสวน

เพิ่ม (Top Up)

2,330,000 2,330,000 0 0 0 2,174,950 305,050 จํานวนเด็กเล็ก 

และเด็กนักเรียนที่

ไดรับการจัดสรร

กองการศึกษา 

15 โครงการเงินสนับสนุน

สําหรับคาหนังสือเรียน

เพื่อสงเสริมการเรียนการ

สอนของเด็กนักเรียนของ

โรงเรียนในสังกัด ตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย 

สั่งการ

คาหนังสือเรียน ดังนี้ 1. 

ระดับเด็กเล็ก (ศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก) 2. ระดับ

อนุบาล  3. ระดับ

ประถมศึกษา  4. ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน

650,000 650,000 0 0 0 608,032 41,967 จํานวนเด็ก

นักเรียนที่ไดรับ

การจัดสรร

กองการศึกษา 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

16 โครงการเงินสนับสนุน

สําหรับคาเครื่อง

อุปกรณการเรียน

เพื่อสงเสริมการเรียนการ

สอนของเด็กนักเรียนของ

โรงเรียนในสังกัด ตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย 

สั่งการ

คาเครื่องอุปกรณการ

เรียน ดังนี้ 1. ระดับเด็ก

เล็ก (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

 จํานวน 2 ภาคเรียน 2. 

ระดับอนุบาลศึกษา 

จํานวน 2 ภาคเรียน  3. 

ระดับประถมศึกษา 

จํานวน 2 ภาคเรียน 4. 

ระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน จํานวน 2 ภาค

เรียน

390,000 390,000 0 0 0 352,050 37,950 จํานวนเด็ก

นักเรียนที่ไดรับ

การจัดสรร

กองการศึกษา 

17 โครงการเงินสนับสนุน

สําหรับคาเครื่องแบบ

นักเรียน

เปนคาใชจายในการจัดซื้อ

เครื่องแบบนักเรียน ตั้งแต

ระดับอนุบาลศึกษาถึง

มัธยมศึกษาของโรงเรียนใน

สังกัดเทศบาลเมืองนาน

คาเครื่องแบบนักเรียน 

ดังนี้ 1. ระดับเด็กเล็ก 

(ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) 2. 

ระดับอนุบาลศึกษา  3. 

ระดับประถมศึกษา  4. 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

410,000 410,000 0 0 0 352,110 57,890 จํานวนเด็ก

นักเรียนที่ไดรับ

การจัดสรร

กองการศึกษา 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

18 โครงการเงินสนับสนุน

สําหรับคากิจกรรม

พัฒนาคุณภาพผูเรียน

เพื่อสงเสริมการเรียนการ

สอนของเด็กนักเรียนของ

โรงเรียนในสังกัด ตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย 

สั่งการ

คากิจกรรมพัฒนา

คุณภาพผูเรียน ดังนี้ 1. 

ระดับเด็กเล็ก (ศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก) จํานวน 2

 ภาคเรียน 1. ระดับ

อนุบาลศึกษา จํานวน 2

 ภาคเรียน 2. ระดับ

ประถมศึกษา จํานวน 2 

ภาคเรียน 3. ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน  

จํานวน 2 ภาคเรียน

530,000 568,000 0 0 0 515,555 52,445 จํานวนเด็ก

นักเรียนที่ไดรับ

การจัดสรร

กองการศึกษา 

19 โครงการวัดผล

ประเมินผลการจัด

การศึกษา

เพื่อจัดทําเครื่องมือวัดผล

ปลายภาคเรียน/ปลายป

จัดทําเครื่องมือ/รายงาน

การศึกษาใหประชาชน

ไดรับทราบปละ 2 ครั้ง

50,000 50,000 0 0 0 50,000 0 จํานวนเด็กที่ผาน

เกณฑการวัดผล

มากขึ้น

กองการศึกษา/

งานศึกษานิเทศก
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    3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต ความมั่นคงของมนุษยเพื่อความเขมแข็งของชุมชนและสังคม รองรับการเปนเมืองอัจฉริยะ (Smart City)        

 3.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

1 โครงการรณรงคปองกัน

โรคพิษสุนัขบาในเขต

เทศบาลเมืองนานตาม

โครงการ "สัตวปลอด

โรคคนปลอดภัยจากโรค

พิษสุนัขบา" ตาม

ปณิธานสมเด็จพระเจา

นองนางเธอเจาฟาจุฬา

ภรณวลัยลักษณ อัคร

ราชกุมารี กรมพระศรี

สวางควัฒนวรขัตติย

ราชนารี

เพื่อปองกันและควบคุมโรค

พิษสุนัขบาที่อาจเกิดขึ้นกับ

สัตวเลี้ยงของประชาชนในเขต

เทศบาลเมืองนาน

จัดกิจกรรมตามโครงการ

รณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา

ในเขตเทศบาลเมืองนาน

40,000 40,000 0 0 0 39,840 160 จํานวนกิจกรรมที่

ดําเนินการ

กอง

สาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

2 โครงการพัฒนาระบบ

สุขาภิบาลในโรงเรียน

และชุมชน ของสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราช

เจากรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาเจาฟามหา

จักรีสิรินธร มหาวชิราลง

กรณวรราชภักดีสิริกิจกา

ริณีพีรยพัฒนรัฐสีมา

คุณากรปยชาติ สยาม

บรมราชกุมารีบานดอน

สวรรค หมูที่ 8

 - เพื่อรณรงคใหมีการพัฒนา

และทําความสะอาดบานตาม

หลักสุขาภิบาล  - เพื่อสงเสริม

พฤติกรรมสุขอนามัยใน

ครัวเรือนอยางถูกตอง  - เพื่อ

สรางจิตสํานึกและตระหนักให

ประชาชนมีความใสใจตอ

สุขภาพและสิ่งแวดลอม

ประชาชนทุกครัวเรือนใน 

บานดอนสวรรค ม.8

15,000 15,000 0 0 0 15,000 0 1. รอยละ 80 ของ

จํานวนครัวเรือนมี

ความรูเกี่ยวกับระบบ

สุขาภิบาลครัวเรือน 

2. รอยละ 80 ของ

ครัวเรือนมีการพัฒนา

ระบบสุขาภิบาลใน

ครัวเรือน 3. รอยละ 

80 ประชาชนใน

ชุมชนมีการพัฒนา

ระบบสุขาภิบาลชุมชน

กอง

สาธารณสุขฯ/

ดอนสวรรค
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

3 โครงการพัฒนาระบบ

สุขาภิบาลในโรงเรียน

และชุมชน ของสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราช

เจากรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาเจาฟามหา

จักรีสิรินธร มหาวชิราลง

กรณวรราชภักดีสิริกิจกา

ริณีพีรยพัฒนรัฐสีมา

คุณากรปยชาติ สยาม

บรมราชกุมารี ชุมชน

บานน้ําลอม

- เพื่อรณรงคใหมีการพัฒนา

และทําความสะอาดบานตาม

หลักสุขาภิบาล  - เพื่อสงเสริม

พฤติกรรมสุขอนามัยใน

ครัวเรือนอยางถูกตอง  - เพื่อ

สรางจิตสํานึกและตระหนักให

ประชาชนมีความใสใจตอ

สุขภาพและสิ่งแวดลอม

ประชาชนทุกครัวเรือนใน 

บานน้ําลอม

15,000 15,000 0 0 0 15,000 0 1. รอยละ 80 ของ

จํานวนครัวเรือนมี

ความรูเกี่ยวกับระบบ

สุขาภิบาลครัวเรือน

2. รอยละ 80 ของ

ครัวเรือนมีการพัฒนา

ระบบสุขาภิบาลใน

ครัวเรือน 3. รอยละ

80 ประชาชนใน

ชุมชนมีการพัฒนา

ระบบสุขาภิบาลชุมชน

กอง

สาธารณสุขฯ/

น้ําลอม



4 โครงการอบรมหมอ

หมูบานในพระราช

ประสงค บานดอนสวรรค

 หมูที่ 8

- เพื่อใหผูเขารับการอบรมมี

ความรูเรื่องการรักษาพยาบาล

เบื้องตน  - เพื่อใหผูเขารับการ

อบรมมีความรูเรื่องการชวย

ฟนคืนชีพเบื้องตนสําหรับ

ประชาชน

ประชาชนทุกครัวเรือนใน

ชุมชน บานดอนสวรรค ม.8

5,000 5,000 0 0 0 5,000 0 รอยละ 90 ประชาชน

เขารวมโครงการ

กอง

สาธารณสุขฯ/

ดอนสวรรค
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

5 โครงการอบรมหมอ

หมูบานในพระราช

ประสงค ชุมชนบานน้ํา

ลอม

 - เพื่อใหผูเขารับการอบรมมี

ความรูเรื่องการรักษาพยาบาล

เบื้องตน  - เพื่อใหผูเขารับการ

อบรมมีความรูเรื่องการชวย

ฟนคืนชีพเบื้องตนสําหรับ

ประชาชน

ประชาชนทุกครัวเรือนใน

ชุมชน บานน้ําลอม

5,000 5,000 0 0 0 5,000 0 รอยละ 90 ประชาชน

เขารวมโครงการ

กอง

สาธารณสุขฯ/

น้ําลอม



57



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6

6 โครงการพัฒนาระบบ

สุขาภิบาลในโรงเรียน

และชุมชน ของสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราช

เจากรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาเจาฟามหา

จักรีสิรินธร มหาวชิราลง

กรณวรราชภักดีสิริกิจกา

ริณีพีรยพัฒนรัฐสีมา

คุณากรปยชาติ สยาม

บรมราชกุมารี ชุมชน

บานเชียงแข็ง

 - เพื่อรณรงคใหมีการพัฒนา

และทําความสะอาดบานตาม

หลักสุขาภิบาล  - เพื่อสงเสริม

พฤติกรรมสุขอนามัยใน

ครัวเรือนอยางถูกตอง  - เพื่อ

สรางจิตสํานึกและตระหนักให

ประชาชนมีความใสใจตอ

สุขภาพและสิ่งแวดลอม

ประชาชนในครัวเรือน บาน

เชียงแข็ง

10,000 10,000 0 0 0 10,000 0 ประชาชนในชุมชน

ทุกครัวเรือน

กอง

สาธารณสุขฯ/

เชียงแข็ง



58



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

7 โครงการพัฒนาระบบ

สุขาภิบาลในโรงเรียน

และชุมชน ของสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราช

เจากรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาเจาฟามหา

จักรีสิรินธร มหาวชิราลง

กรณวรราชภักดีสิริกิจกา

ริณีพีรยพัฒนรัฐสีมา

คุณากรปยชาติ สยาม

บรมราชกุมารี ชุมชน

บานสถารศ

 - เพื่อรณรงคใหมีการพัฒนา

และทําความสะอาดบานตาม

หลักสุขาภิบาล  - เพื่อสงเสริม

พฤติกรรมสุขอนามัยใน

ครัวเรือนอยางถูกตอง  - เพื่อ

สรางจิตสํานึกและตระหนักให

ประชาชนมีความใสใจตอ

สุขภาพและสิ่งแวดลอม

ประชาชนในครัวเรือน บานส

ถารศ

10,000 10,000 0 0 0 10,000 0 รอยละ 80 ประชาชน

เขารวมโครงการมี

ทักษะและความรูใน

การพัฒนา

กอง

สาธารณสุขฯ/

สถารศ



59



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

8 โครงการพัฒนาระบบ

สุขาภิบาลในโรงเรียน

และชุมชน ของสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราช

เจากรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาเจาฟามหา

จักรีสิรินธร มหาวชิราลง

กรณวรราชภักดีสิริกิจกา

ริณีพีรยพัฒนรัฐสีมา

คุณากรปยชาติ สยาม

บรมราชกุมารี ชุมชน

บานชางเผือก

 - เพื่อรณรงคใหมีการพัฒนา

และทําความสะอาดบานตาม

หลักสุขาภิบาล  - เพื่อสงเสริม

พฤติกรรมสุขอนามัยใน

ครัวเรือนอยางถูกตอง  - เพื่อ

สรางจิตสํานึกและตระหนักให

ประชาชนมีความใสใจตอ

สุขภาพและสิ่งแวดลอม

ประชาชนในครัวเรือน บาน

ชางเผือก

10,000 10,000 0 0 0 10,000 0 รอยละ 80 ประชาชน

เขารวมโครงการมี

ทักษะและความรูใน

การพัฒนา

กอง

สาธารณสุขฯ/

ชางเผือก



60



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

9 โครงการพัฒนาระบบ

สุขาภิบาลในโรงเรียน

และชุมชน ของสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราช

เจากรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาเจาฟามหา

จักรีสิรินธร มหาวชิราลง

กรณวรราชภักดีสิริกิจกา

ริณีพีรยพัฒนรัฐสีมา

คุณากรปยชาติ สยาม

บรมราชกุมารี ชุมชน

คายสุริยพงษ

 - เพื่อรณรงคใหมีการพัฒนา

และทําความสะอาดบานตาม

หลักสุขาภิบาล  - เพื่อสงเสริม

พฤติกรรมสุขอนามัยใน

ครัวเรือนอยางถูกตอง  - เพื่อ

สรางจิตสํานึกและตระหนักให

ประชาชนมีความใสใจตอ

สุขภาพและสิ่งแวดลอม

ประชาชนในครัวเรือน คายสุ

ริยพงษ

10,000 10,000 0 0 0 10,000 0 รอยละ 80 ประชาชน

เขารวมโครงการมี

ทักษะและความรูใน

การพัฒนา

กอง

สาธารณสุขฯ/

คายสุริยพงษ



61



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

10 โครงการพัฒนาระบบ

สุขาภิบาลในโรงเรียน

และชุมชน ของสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราช

เจากรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาเจาฟามหา

จักรีสิรินธร มหาวชิราลง

กรณวรราชภักดีสิริกิจกา

ริณีพีรยพัฒนรัฐสีมา

คุณากรปยชาติ สยาม

บรมราชกุมารี ชุมชน

บานทาชาง

- เพื่อรณรงคใหมีการพัฒนา

และทําความสะอาดบานตาม

หลักสุขาภิบาล  - เพื่อสงเสริม

พฤติกรรมสุขอนามัยใน

ครัวเรือนอยางถูกตอง  - เพื่อ

สรางจิตสํานึกและตระหนักให

ประชาชนมีความใสใจตอ

สุขภาพและสิ่งแวดลอม

ประชาชนในครัวเรือน บาน

ทาชาง

10,000 10,000 0 0 0 10,000 0 รอยละ 80 ประชาชน

เขารวมโครงการมี

ทักษะและความรูใน

การพัฒนา

กอง

สาธารณสุขฯ/

ทาชาง



62



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

11 โครงการพัฒนาระบบ

สุขาภิบาลในโรงเรียน

และชุมชน ของสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราช

เจากรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาเจาฟามหา

จักรีสิรินธร มหาวชิราลง

กรณวรราชภักดีสิริกิจกา

ริณีพีรยพัฒนรัฐสีมา

คุณากรปยชาติ สยาม

บรมราชกุมารี ชุมชน

บานเมืองเล็น

- เพื่อรณรงคใหมีการพัฒนา

และทําความสะอาดบานตาม

หลักสุขาภิบาล  - เพื่อสงเสริม

พฤติกรรมสุขอนามัยใน

ครัวเรือนอยางถูกตอง  - เพื่อ

สรางจิตสํานึกและตระหนักให

ประชาชนมีความใสใจตอ

สุขภาพและสิ่งแวดลอม

ประชาชนในครัวเรือน 

บานเมืองเล็น

10,000 10,000 0 0 0 10,000 0 รอยละ 80 ประชาชน

เขารวมโครงการมี

ทักษะและความรูใน

การพัฒนา

กอง

สาธารณสุขฯ/

เมืองเล็น



63



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

12 โครงการพัฒนาระบบ

สุขาภิบาลในโรงเรียน

และชุมชน ของสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราช

เจากรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาเจาฟามหา

จักรีสิรินธร มหาวชิราลง

กรณวรราชภักดีสิริกิจกา

ริณีพีรยพัฒนรัฐสีมา

คุณากรปยชาติ สยาม

บรมราชกุมารี ชุมชน

บานพระเนตร

 - เพื่อรณรงคใหมีการพัฒนา

และทําความสะอาดบานตาม

หลักสุขาภิบาล  - เพื่อสงเสริม

พฤติกรรมสุขอนามัยใน

ครัวเรือนอยางถูกตอง  - เพื่อ

สรางจิตสํานึกและตระหนักให

ประชาชนมีความใสใจตอ

สุขภาพและสิ่งแวดลอม

ประชาชนในครัวเรือน บาน

พระเนตร

10,000 10,000 0 0 0 10,000 0 รอยละ 80 ประชาชน

เขารวมโครงการมี

ทักษะและความรูใน

การพัฒนา

กอง

สาธารณสุขฯ/

พระเนตร
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

13 โครงการพัฒนาระบบ

สุขาภิบาลในโรงเรียน

และชุมชน ของสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราช

เจากรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาเจาฟามหา

จักรีสิรินธร มหาวชิราลง

กรณวรราชภักดีสิริกิจกา

ริณีพีรยพัฒนรัฐสีมา

คุณากรปยชาติ สยาม

บรมราชกุมารี ชุมชน

บานพระเกิด

 - เพื่อรณรงคใหมีการพัฒนา

และทําความสะอาดบานตาม

หลักสุขาภิบาล  - เพื่อสงเสริม

พฤติกรรมสุขอนามัยใน

ครัวเรือนอยางถูกตอง  - เพื่อ

สรางจิตสํานึกและตระหนักให

ประชาชนมีความใสใจตอ

สุขภาพและสิ่งแวดลอม

ประชาชนในครัวเรือน บาน

พระเกิด

10,000 10,000 0 0 0 10,000 0 รอยละ 80 ประชาชน

เขารวมโครงการมี

ทักษะและความรูใน

การพัฒนา

กอง

สาธารณสุขฯ/

พระเกิด



65



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

14 โครงการพัฒนาระบบ

สุขาภิบาลในโรงเรียน

และชุมชน ของสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราช

เจากรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาเจาฟามหา

จักรีสิรินธร มหาวชิราลง

กรณวรราชภักดีสิริกิจกา

ริณีพีรยพัฒนรัฐสีมา

คุณากรปยชาติ สยาม

บรมราชกุมารี ชุมชน

บานประตูปลอง

 - เพื่อรณรงคใหมีการพัฒนา

และทําความสะอาดบานตาม

หลักสุขาภิบาล  - เพื่อสงเสริม

พฤติกรรมสุขอนามัยใน

ครัวเรือนอยางถูกตอง  - เพื่อ

สรางจิตสํานึกและตระหนักให

ประชาชนมีความใสใจตอ

สุขภาพและสิ่งแวดลอม

ประชาชนในครัวเรือน บาน

ประตูปลอง

10,000 10,000 0 0 0 10,000 0 รอยละ 80 ประชาชน

เขารวมโครงการมี

ทักษะและความรูใน

การพัฒนา

กอง

สาธารณสุขฯ/

ประตูปลอง



66



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

15 โครงการพัฒนาระบบ

สุขาภิบาลในโรงเรียน

และชุมชน ของสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราช

เจากรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาเจาฟามหา

จักรีสิรินธร มหาวชิราลง

กรณวรราชภักดีสิริกิจกา

ริณีพีรยพัฒนรัฐสีมา

คุณากรปยชาติ สยาม

บรมราชกุมารี ชุมชน

บานอรัญญาวาส

 - เพื่อรณรงคใหมีการพัฒนา

และทําความสะอาดบานตาม

หลักสุขาภิบาล  - เพื่อสงเสริม

พฤติกรรมสุขอนามัยใน

ครัวเรือนอยางถูกตอง  - เพื่อ

สรางจิตสํานึกและตระหนักให

ประชาชนมีความใสใจตอ

สุขภาพและสิ่งแวดลอม

ประชาชนในครัวเรือน บาน

อรัญญาวาส

10,000 10,000 0 0 0 10,000 0 รอยละ 80 ประชาชน

เขารวมโครงการมี

ทักษะและความรูใน

การพัฒนา

กอง

สาธารณสุขฯ/

อรัญญาวาส



67



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

16 โครงการพัฒนาระบบ

สุขาภิบาลในโรงเรียน

และชุมชน ของสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราช

เจากรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาเจาฟามหา

จักรีสิรินธร มหาวชิราลง

กรณวรราชภักดีสิริกิจกา

ริณีพีรยพัฒนรัฐสีมา

คุณากรปยชาติ สยาม

บรมราชกุมารี ชุมชน

บานสวนตาล

 - เพื่อรณรงคใหมีการพัฒนา

และทําความสะอาดบานตาม

หลักสุขาภิบาล  - เพื่อสงเสริม

พฤติกรรมสุขอนามัยใน

ครัวเรือนอยางถูกตอง  - เพื่อ

สรางจิตสํานึกและตระหนักให

ประชาชนมีความใสใจตอ

สุขภาพและสิ่งแวดลอม

ประชาชนในครัวเรือน บาน

สวนตาล

10,000 10,000 0 0 0 10,000 0 รอยละ 80 ประชาชน

เขารวมโครงการมี

ทักษะและความรูใน

การพัฒนา

กอง

สาธารณสุขฯ/

สวนตาล



68



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

17 โครงการพัฒนาระบบ

สุขาภิบาลในโรงเรียน

และชุมชน ของสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราช

เจากรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาเจาฟามหา

จักรีสิรินธร มหาวชิราลง

กรณวรราชภักดีสิริกิจกา

ริณีพีรยพัฒนรัฐสีมา

คุณากรปยชาติ สยาม

บรมราชกุมารี ชุมชน

บานดอนแกว

- เพื่อรณรงคใหมีการพัฒนา

และทําความสะอาดบานตาม

หลักสุขาภิบาล  - เพื่อสงเสริม

พฤติกรรมสุขอนามัยใน

ครัวเรือนอยางถูกตอง  - เพื่อ

สรางจิตสํานึกและตระหนักให

ประชาชนมีความใสใจตอ

สุขภาพและสิ่งแวดลอม

ประชาชนในครัวเรือน บาน

ดอนแกว

10,000 10,000 0 0 0 10,000 0 รอยละ 80 ประชาชน

เขารวมโครงการมี

ทักษะและความรูใน

การพัฒนา

กอง

สาธารณสุขฯ/

ดอนแกว



69



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

18 โครงการพัฒนาระบบ

สุขาภิบาลในโรงเรียน

และชุมชน ของสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราช

เจากรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาเจาฟามหา

จักรีสิรินธร มหาวชิราลง

กรณวรราชภักดีสิริกิจกา

ริณีพีรยพัฒนรัฐสีมา

คุณากรปยชาติ สยาม

บรมราชกุมารี ชุมชน

บานสวนหอม

- เพื่อรณรงคใหมีการพัฒนา

และทําความสะอาดบานตาม

หลักสุขาภิบาล  - เพื่อสงเสริม

พฤติกรรมสุขอนามัยใน

ครัวเรือนอยางถูกตอง  - เพื่อ

สรางจิตสํานึกและตระหนักให

ประชาชนมีความใสใจตอ

สุขภาพและสิ่งแวดลอม

ประชาชนในครัวเรือน บาน

สวนหอม

10,000 10,000 0 0 0 10,000 0 รอยละ 80 ประชาชน

เขารวมโครงการมี

ทักษะและความรูใน

การพัฒนา

กอง

สาธารณสุขฯ/

สวนหอม



70



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

19 โครงการพัฒนาระบบ

สุขาภิบาลในโรงเรียน

และชุมชน ของสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราช

เจากรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาเจาฟามหา

จักรีสิรินธร มหาวชิราลง

กรณวรราชภักดีสิริกิจกา

ริณีพีรยพัฒนรัฐสีมา

คุณากรปยชาติ สยาม

บรมราชกุมารี ชุมชน

บานสวนหอม หมูที่ 3

- เพื่อรณรงคใหมีการพัฒนา

และทําความสะอาดบานตาม

หลักสุขาภิบาล  - เพื่อสงเสริม

พฤติกรรมสุขอนามัยใน

ครัวเรือนอยางถูกตอง  - เพื่อ

สรางจิตสํานึกและตระหนักให

ประชาชนมีความใสใจตอ

สุขภาพและสิ่งแวดลอม

ประชาชนในครัวเรือน บาน

สวนหอม หมูที่ 3

10,000 10,000 0 0 0 10,000 0 รอยละ 80 ประชาชน

เขารวมโครงการมี

ทักษะและความรูใน

การพัฒนา

กอง

สาธารณสุขฯ/

บานสวนหอม

 หมูที่ 3



71



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

20 โครงการพัฒนาระบบ

สุขาภิบาลในโรงเรียน

และชุมชน ของสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราช

เจากรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาเจาฟามหา

จักรีสิรินธร มหาวชิราลง

กรณวรราชภักดีสิริกิจกา

ริณีพีรยพัฒนรัฐสีมา

คุณากรปยชาติ สยาม

บรมราชกุมารี ชุมชน

บานดอนศรีเสริม

 - เพื่อรณรงคใหมีการพัฒนา

และทําความสะอาดบานตาม

หลักสุขาภิบาล  - เพื่อสงเสริม

พฤติกรรมสุขอนามัยใน

ครัวเรือนอยางถูกตอง  - เพื่อ

สรางจิตสํานึกและตระหนักให

ประชาชนมีความใสใจตอ

สุขภาพและสิ่งแวดลอม

ประชาชนในครัวเรือน บาน

ดอนศรีเสริม

10,000 10,000 0 0 0 10,000 0 รอยละ 80 ประชาชน

เขารวมโครงการมี

ทักษะและความรูใน

การพัฒนา

กอง

สาธารณสุขฯ/

ดอนศรีเสริม
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

21 โครงการพัฒนาระบบ

สุขาภิบาลในโรงเรียน

และชุมชน ของสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราช

เจากรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาเจาฟามหา

จักรีสิรินธร มหาวชิราลง

กรณวรราชภักดีสิริกิจกา

ริณีพีรยพัฒนรัฐสีมา

คุณากรปยชาติ สยาม

บรมราชกุมารี ชุมชน

บานหัวเวียงใต

 - เพื่อรณรงคใหมีการพัฒนา

และทําความสะอาดบานตาม

หลักสุขาภิบาล  - เพื่อสงเสริม

พฤติกรรมสุขอนามัยใน

ครัวเรือนอยางถูกตอง  - เพื่อ

สรางจิตสํานึกและตระหนักให

ประชาชนมีความใสใจตอ

สุขภาพและสิ่งแวดลอม

ประชาชนในครัวเรือน บานหัว

เวียงใต

10,000 10,000 0 0 0 10,000 0 รอยละ 80 ประชาชน

เขารวมโครงการมี

ทักษะและความรูใน

การพัฒนา

กอง

สาธารณสุขฯ/

หัวเวียงใต
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

22 โครงการพัฒนาระบบ

สุขาภิบาลในโรงเรียน

และชุมชน ของสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราช

เจากรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาเจาฟามหา

จักรีสิรินธร มหาวชิราลง

กรณวรราชภักดีสิริกิจกา

ริณีพีรยพัฒนรัฐสีมา

คุณากรปยชาติ สยาม

บรมราชกุมารี ชุมชน

บานชางค้ํา

 - เพื่อรณรงคใหมีการพัฒนา

และทําความสะอาดบานตาม

หลักสุขาภิบาล  - เพื่อสงเสริม

พฤติกรรมสุขอนามัยใน

ครัวเรือนอยางถูกตอง  - เพื่อ

สรางจิตสํานึกและตระหนักให

ประชาชนมีความใสใจตอ

สุขภาพและสิ่งแวดลอม

ประชาชนในครัวเรือน บาน

ชางค้ํา

10,000 10,000 0 0 0 10,000 0 รอยละ 80 ประชาชน

เขารวมโครงการมี

ทักษะและความรูใน

การพัฒนา

กอง

สาธารณสุขฯ/

ชางค้ํา



74



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

23 โครงการพัฒนาระบบ

สุขาภิบาลในโรงเรียน

และชุมชน ของสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราช

เจากรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาเจาฟามหา

จักรีสิรินธร มหาวชิราลง

กรณวรราชภักดีสิริกิจกา

ริณีพีรยพัฒนรัฐสีมา

คุณากรปยชาติ สยาม

บรมราชกุมารี ชุมชน

บานพญาภู

 - เพื่อรณรงคใหมีการพัฒนา

และทําความสะอาดบานตาม

หลักสุขาภิบาล  - เพื่อสงเสริม

พฤติกรรมสุขอนามัยใน

ครัวเรือนอยางถูกตอง  - เพื่อ

สรางจิตสํานึกและตระหนักให

ประชาชนมีความใสใจตอ

สุขภาพและสิ่งแวดลอม

ประชาชนในครัวเรือน บาน

พญาภู

10,000 10,000 0 0 0 10,000 0 รอยละ 80 ประชาชน

เขารวมโครงการมี

ทักษะและความรูใน

การพัฒนา

กอง

สาธารณสุขฯ/

พญาภู



75



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

24 โครงการพัฒนาระบบ

สุขาภิบาลในโรงเรียน

และชุมชน ของสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราช

เจากรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาเจาฟามหา

จักรีสิรินธร มหาวชิราลง

กรณวรราชภักดีสิริกิจกา

ริณีพีรยพัฒนรัฐสีมา

คุณากรปยชาติ สยาม

บรมราชกุมารี ชุมชน

บานพวงพยอม

 - เพื่อรณรงคใหมีการพัฒนา

และทําความสะอาดบานตาม

หลักสุขาภิบาล  - เพื่อสงเสริม

พฤติกรรมสุขอนามัยใน

ครัวเรือนอยางถูกตอง  - เพื่อ

สรางจิตสํานึกและตระหนักให

ประชาชนมีความใสใจตอ

สุขภาพและสิ่งแวดลอม

ประชาชนในครัวเรือน บาน

พวงพยอม

10,000 10,000 0 0 0 10,000 0 รอยละ 80 ประชาชน

เขารวมโครงการมี

ทักษะและความรูใน

การพัฒนา

กอง

สาธารณสุขฯ/

พวงพยอม



76



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

25 โครงการพัฒนาระบบ

สุขาภิบาลในโรงเรียน

และชุมชน ของสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราช

เจากรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาเจาฟามหา

จักรีสิรินธร มหาวชิราลง

กรณวรราชภักดีสิริกิจกา

ริณีพีรยพัฒนรัฐสีมา

คุณากรปยชาติ สยาม

บรมราชกุมารี ชุมชน

บานภูมินทร-ทาลี่

 - เพื่อรณรงคใหมีการพัฒนา

และทําความสะอาดบานตาม

หลักสุขาภิบาล  - เพื่อสงเสริม

พฤติกรรมสุขอนามัยใน

ครัวเรือนอยางถูกตอง  - เพื่อ

สรางจิตสํานึกและตระหนักให

ประชาชนมีความใสใจตอ

สุขภาพและสิ่งแวดลอม

ประชาชนในครัวเรือน บาน

ภูมินทร-ทาลี่

10,000 10,000 0 0 0 10,000 0 รอยละ 80 ประชาชน

เขารวมโครงการมี

ทักษะและความรูใน

การพัฒนา

กอง

สาธารณสุขฯ/

ภูมินทร-ทาลี่



77



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

26 โครงการพัฒนาระบบ

สุขาภิบาลในโรงเรียน

และชุมชน ของสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราช

เจากรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาเจาฟามหา

จักรีสิรินธร มหาวชิราลง

กรณวรราชภักดีสิริกิจกา

ริณีพีรยพัฒนรัฐสีมา

คุณากรปยชาติ สยาม

บรมราชกุมารี ชุมชน

บานไผเหลือง

 - เพื่อรณรงคใหมีการพัฒนา

และทําความสะอาดบานตาม

หลักสุขาภิบาล  - เพื่อสงเสริม

พฤติกรรมสุขอนามัยใน

ครัวเรือนอยางถูกตอง  - เพื่อ

สรางจิตสํานึกและตระหนักให

ประชาชนมีความใสใจตอ

สุขภาพและสิ่งแวดลอม

ประชาชนในครัวเรือน บานไผ

เหลือง

10,000 10,000 0 0 0 10,000 0 รอยละ 80 ประชาชน

เขารวมโครงการมี

ทักษะและความรูใน

การพัฒนา

กอง

สาธารณสุขฯ/

ไผเหลือง



78



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

27 โครงการพัฒนาระบบ

สุขาภิบาลในโรงเรียน

และชุมชน ของสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราช

เจากรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาเจาฟามหา

จักรีสิรินธร มหาวชิราลง

กรณวรราชภักดีสิริกิจกา

ริณีพีรยพัฒนรัฐสีมา

คุณากรปยชาติ สยาม

บรมราชกุมารี ชุมชน

บานอภัย

 - เพื่อรณรงคใหมีการพัฒนา

และทําความสะอาดบานตาม

หลักสุขาภิบาล  - เพื่อสงเสริม

พฤติกรรมสุขอนามัยใน

ครัวเรือนอยางถูกตอง  - เพื่อ

สรางจิตสํานึกและตระหนักให

ประชาชนมีความใสใจตอ

สุขภาพและสิ่งแวดลอม

ประชาชนในครัวเรือน บาน

อภัย

10,000 10,000 0 0 0 10,000 0 รอยละ 80 ประชาชน

เขารวมโครงการมี

ทักษะและความรูใน

การพัฒนา

กอง

สาธารณสุขฯ/

อภัย



79



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

28 โครงการพัฒนาระบบ

สุขาภิบาลในโรงเรียน

และชุมชน ของสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราช

เจากรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาเจาฟามหา

จักรีสิรินธร มหาวชิราลง

กรณวรราชภักดีสิริกิจกา

ริณีพีรยพัฒนรัฐสีมา

คุณากรปยชาติ สยาม

บรมราชกุมารี ชุมชน

บานศรีพันตน

 - เพื่อรณรงคใหมีการพัฒนา

และทําความสะอาดบานตาม

หลักสุขาภิบาล  - เพื่อสงเสริม

พฤติกรรมสุขอนามัยใน

ครัวเรือนอยางถูกตอง  - เพื่อ

สรางจิตสํานึกและตระหนักให

ประชาชนมีความใสใจตอ

สุขภาพและสิ่งแวดลอม

ประชาชนในครัวเรือน บาน

ศรีพันตน

10,000 10,000 0 0 0 10,000 0 รอยละ 80 ประชาชน

เขารวมโครงการมี

ทักษะและความรูใน

การพัฒนา

กอง

สาธารณสุขฯ/

ศรีพันตน



80



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

29 โครงการพัฒนาระบบ

สุขาภิบาลในโรงเรียน

และชุมชน ของสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราช

เจากรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาเจาฟามหา

จักรีสิรินธร มหาวชิราลง

กรณวรราชภักดีสิริกิจกา

ริณีพีรยพัฒนรัฐสีมา

คุณากรปยชาติ สยาม

บรมราชกุมารี ชุมชน

บานมณเฑียร

 - เพื่อรณรงคใหมีการพัฒนา

และทําความสะอาดบานตาม

หลักสุขาภิบาล  - เพื่อสงเสริม

พฤติกรรมสุขอนามัยใน

ครัวเรือนอยางถูกตอง  - เพื่อ

สรางจิตสํานึกและตระหนักให

ประชาชนมีความใสใจตอ

สุขภาพและสิ่งแวดลอม

ประชาชนในครัวเรือน บาน

มณเฑียร

10,000 10,000 0 0 0 10,000 0 รอยละ 80 ประชาชน

เขารวมโครงการมี

ทักษะและความรูใน

การพัฒนา

กอง

สาธารณสุขฯ/

มณเฑียร



81



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

30 โครงการพัฒนาระบบ

สุขาภิบาลในโรงเรียน

และชุมชน ของสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราช

เจากรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาเจาฟามหา

จักรีสิรินธร มหาวชิราลง

กรณวรราชภักดีสิริกิจกา

ริณีพีรยพัฒนรัฐสีมา

คุณากรปยชาติ สยาม

บรมราชกุมารี ชุมชน

บานมงคล

 - เพื่อรณรงคใหมีการพัฒนา

และทําความสะอาดบานตาม

หลักสุขาภิบาล  - เพื่อสงเสริม

พฤติกรรมสุขอนามัยใน

ครัวเรือนอยางถูกตอง  - เพื่อ

สรางจิตสํานึกและตระหนักให

ประชาชนมีความใสใจตอ

สุขภาพและสิ่งแวดลอม

ประชาชนในครัวเรือน บาน

มงคล

10,000 10,000 0 0 0 10,000 0 รอยละ 80 ประชาชน

เขารวมโครงการมี

ทักษะและความรูใน

การพัฒนา

กอง

สาธารณสุขฯ/

มงคล



82



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

31 โครงการพัฒนาระบบ

สุขาภิบาลในโรงเรียน

และชุมชน ของสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราช

เจากรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาเจาฟามหา

จักรีสิรินธร มหาวชิราลง

กรณวรราชภักดีสิริกิจกา

ริณีพีรยพัฒนรัฐสีมา

คุณากรปยชาติ สยาม

บรมราชกุมารี ชุมชน

บานมิ่งเมือง

 - เพื่อรณรงคใหมีการพัฒนา

และทําความสะอาดบานตาม

หลักสุขาภิบาล  - เพื่อสงเสริม

พฤติกรรมสุขอนามัยใน

ครัวเรือนอยางถูกตอง  - เพื่อ

สรางจิตสํานึกและตระหนักให

ประชาชนมีความใสใจตอ

สุขภาพและสิ่งแวดลอม

ประชาชนในครัวเรือน บานมิ่ง

เมือง

10,000 10,000 0 0 0 10,000 0 รอยละ 80 ประชาชน

เขารวมโครงการมี

ทักษะและความรูใน

การพัฒนา

กอง

สาธารณสุขฯ/

มิ่งเมือง



83



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

32 โครงการพัฒนาระบบ

สุขาภิบาลในโรงเรียน

และชุมชน ของสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราช

เจากรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาเจาฟามหา

จักรีสิรินธร มหาวชิราลง

กรณวรราชภักดีสิริกิจกา

ริณีพีรยพัฒนรัฐสีมา

คุณากรปยชาติ สยาม

บรมราชกุมารี ชุมชน

บานฟาใหม

 - เพื่อรณรงคใหมีการพัฒนา

และทําความสะอาดบานตาม

หลักสุขาภิบาล  - เพื่อสงเสริม

พฤติกรรมสุขอนามัยใน

ครัวเรือนอยางถูกตอง  - เพื่อ

สรางจิตสํานึกและตระหนักให

ประชาชนมีความใสใจตอ

สุขภาพและสิ่งแวดลอม

ประชาชนในครัวเรือน บานฟา

ใหม

10,000 10,000 0 0 0 10,000 0 รอยละ 80 ประชาชน

เขารวมโครงการมี

ทักษะและความรูใน

การพัฒนา

กอง

สาธารณสุขฯ/

ฟาใหม



84



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

33 โครงการพัฒนาระบบ

สุขาภิบาลในโรงเรียน

และชุมชน ของสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราช

เจากรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาเจาฟามหา

จักรีสิรินธร มหาวชิราลง

กรณวรราชภักดีสิริกิจกา

ริณีพีรยพัฒนรัฐสีมา

คุณากรปยชาติ สยาม

บรมราชกุมารี ชุมชน

บานหัวขวง

 - เพื่อรณรงคใหมีการพัฒนา

และทําความสะอาดบานตาม

หลักสุขาภิบาล  - เพื่อสงเสริม

พฤติกรรมสุขอนามัยใน

ครัวเรือนอยางถูกตอง  - เพื่อ

สรางจิตสํานึกและตระหนักให

ประชาชนมีความใสใจตอ

สุขภาพและสิ่งแวดลอม

ประชาชนในครัวเรือน บาน

หัวขวง

10,000 10,000 0 0 0 10,000 0 รอยละ 80 ประชาชน

เขารวมโครงการมี

ทักษะและความรูใน

การพัฒนา

กอง

สาธารณสุขฯ/

หัวขวง



85



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

34 โครงการพัฒนาระบบ

สุขาภิบาลในโรงเรียน

และชุมชน ของสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราช

เจากรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาเจาฟามหา

จักรีสิรินธร มหาวชิราลง

กรณวรราชภักดีสิริกิจกา

ริณีพีรยพัฒนรัฐสีมา

คุณากรปยชาติ สยาม

บรมราชกุมารี ชุมชน

บานมหาโพธิ

 - เพื่อรณรงคใหมีการพัฒนา

และทําความสะอาดบานตาม

หลักสุขาภิบาล  - เพื่อสงเสริม

พฤติกรรมสุขอนามัยใน

ครัวเรือนอยางถูกตอง  - เพื่อ

สรางจิตสํานึกและตระหนักให

ประชาชนมีความใสใจตอ

สุขภาพและสิ่งแวดลอม

ประชาชนในครัวเรือน บาน

มหาโพธิ

15,000 15,000 0 0 0 15,000 0 รอยละ 80 ประชาชน

เขารวมโครงการมี

ทักษะและความรูใน

การพัฒนา

กอง

สาธารณสุขฯ/

มหาโพธิ



35 โครงการอบรมหมอ

หมูบานในพระราช

ประสงคชุมชนบานเชียง

แข็ง

1.เพื่ออบรมใหความรูแก

ประชาชนและผูสนใจในเรื่อง

การชวยฟนคืนชีพเบื้องตน 2. 

เพื่ออบรมใหความรูเรื่องการ

รักษาพยาบาลเบื้องตนใน

ครัวเรือน

ประชาชนในครัวเรือนชุมชน

บานเชียงแข็ง

10,000 10,000 0 0 0 6,600 3,400 รอยละ 80 ของผูเขา

รับการอบรมมีความรู

เรื่องการชวยฟนคืน

ชีพและการ

รักษาพยาบาลและมี

ทักษะในการฝก

ปฏิบัติการชวยฟนคืน

ชีพและการเขาถึง  

1669

กอง

สาธารณสุขฯ/

เชียงแข็ง



86



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

36 โครงการอบรมหมอ

หมูบานในพระราช

ประสงคชุมชนบานส

ถารศ

1.เพื่ออบรมใหความรูแก

ประชาชนและผูสนใจในเรื่อง

การชวยฟนคืนชีพเบื้องตน 2. 

เพื่ออบรมใหความรูเรื่องการ

รักษาพยาบาลเบื้องตนใน

ครัวเรือน

ประชาชนในครัวเรือนชุมชน

บานสถารศ

10,000 10,000 0 0 0 7,035 2,965 รอยละ 80 ของผูเขา

รับการอบรมมีความรู

เรื่องการชวยฟนคืน

ชีพและการ

รักษาพยาบาลและมี

ทักษะในการฝก

ปฏิบัติการชวยฟนคืน

ชีพและการเขาถึง  

1669

กอง

สาธารณสุขฯ/

สถารศ



37 โครงการอบรมหมอ

หมูบานในพระราช

ประสงคชุมชนบาน

ชางเผือก

1.เพื่ออบรมใหความรูแก

ประชาชนและผูสนใจในเรื่อง

การชวยฟนคืนชีพเบื้องตน 2. 

เพื่ออบรมใหความรูเรื่องการ

รักษาพยาบาลเบื้องตนใน

ครัวเรือน

ประชาชนในครัวเรือนชุมชน

บานชางเผือก

10,000 10,000 0 0 0 10,000 0 รอยละ 80 ของผูเขา

รับการอบรมมีความรู

เรื่องการชวยฟนคืน

ชีพและการ

รักษาพยาบาลและมี

ทักษะในการฝก

ปฏิบัติการชวยฟนคืน

ชีพและการเขาถึง  

1669

กอง

สาธารณสุขฯ/

ชางเผือก



87



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

38 โครงการอบรมหมอ

หมูบานในพระราช

ประสงคชุมชนคายสุริย

พงษ

1.เพื่ออบรมใหความรูแก

ประชาชนและผูสนใจในเรื่อง

การชวยฟนคืนชีพเบื้องตน 2. 

เพื่ออบรมใหความรูเรื่องการ

รักษาพยาบาลเบื้องตนใน

ครัวเรือน

ประชาชนในครัวเรือนชุมชน

คายสุริยพงษ

10,000 10,000 0 0 0 10,000 0 รอยละ 80 ของผูเขา

รับการอบรมมีความรู

เรื่องการชวยฟนคืน

ชีพและการ

รักษาพยาบาลและมี

ทักษะในการฝก

ปฏิบัติการชวยฟนคืน

ชีพและการเขาถึง  

1669

กอง

สาธารณสุขฯ/

คายสุริยพงษ



39 โครงการอบรมหมอ

หมูบานในพระราช

ประสงคชุมชนบานทาชาง

1.เพื่ออบรมใหความรูแก

ประชาชนและผูสนใจในเรื่อง

การชวยฟนคืนชีพเบื้องตน 2. 

เพื่ออบรมใหความรูเรื่องการ

รักษาพยาบาลเบื้องตนใน

ครัวเรือน

ประชาชนในครัวเรือนชุมชน

บานทาชาง

10,000 10,000 0 0 0 7,200 2,800 รอยละ 80 ของผูเขา

รับการอบรมมีความรู

เรื่องการชวยฟนคืน

ชีพและการ

รักษาพยาบาลและมี

ทักษะในการฝก

ปฏิบัติการชวยฟนคืน

ชีพและการเขาถึง  

1669

กอง

สาธารณสุขฯ/

ทาชาง



88



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

40 โครงการอบรมหมอ

หมูบานในพระราช

ประสงคชุมชนบานเมือง

เล็น

1.เพื่ออบรมใหความรูแก

ประชาชนและผูสนใจในเรื่อง

การชวยฟนคืนชีพเบื้องตน 2. 

เพื่ออบรมใหความรูเรื่องการ

รักษาพยาบาลเบื้องตนใน

ครัวเรือน

ประชาชนในครัวเรือนชุมชน

บานเมืองเล็น

10,000 10,000 0 0 0 981 183 รอยละ 80 ของผูเขา

รับการอบรมมีความรู

เรื่องการชวยฟนคืน

ชีพและการ

รักษาพยาบาลและมี

ทักษะในการฝก

ปฏิบัติการชวยฟนคืน

ชีพและการเขาถึง  

1669

กอง

สาธารณสุขฯ/

เมืองเล็น



41 โครงการอบรมหมอ

หมูบานในพระราช

ประสงคชุมชนบานพระ

เนตร

1.เพื่ออบรมใหความรูแก

ประชาชนและผูสนใจในเรื่อง

การชวยฟนคืนชีพเบื้องตน 2. 

เพื่ออบรมใหความรูเรื่องการ

รักษาพยาบาลเบื้องตนใน

ครัวเรือน

ประชาชนในครัวเรือนชุมชน

บานพระเนตร

10,000 10,000 0 0 0 9,816 184 รอยละ 80 ของผูเขา

รับการอบรมมีความรู

เรื่องการชวยฟนคืน

ชีพและการ

รักษาพยาบาลและมี

ทักษะในการฝก

ปฏิบัติการชวยฟนคืน

ชีพและการเขาถึง  

1669

กอง

สาธารณสุขฯ/

พระเนตร



89



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

42 โครงการอบรมหมอ

หมูบานในพระราช

ประสงคชุมชนบานพระ

เกิด

1.เพื่ออบรมใหความรูแก

ประชาชนและผูสนใจในเรื่อง

การชวยฟนคืนชีพเบื้องตน 2.

เพื่ออบรมใหความรูเรื่องการ

รักษาพยาบาลเบื้องตนใน

ครัวเรือน

ประชาชนในครัวเรือนชุมชน

บานพระเกิด

10,000 10,000 0 0 0 9,908 92 รอยละ 80 ของผูเขา

รับการอบรมมีความรู

เรื่องการชวยฟนคืน

ชีพและการ

รักษาพยาบาลและมี

ทักษะในการฝก

ปฏิบัติการชวยฟนคืน

ชีพและการเขาถึง  

1669

กอง

สาธารณสุขฯ/

พระเกิด



43 โครงการอบรมหมอ

หมูบานในพระราช

ประสงคชุมชนบาน

ประตูปลอง

1.เพื่ออบรมใหความรูแก

ประชาชนและผูสนใจในเรื่อง

การชวยฟนคืนชีพเบื้องตน 2.

เพื่ออบรมใหความรูเรื่องการ

รักษาพยาบาลเบื้องตนใน

ครัวเรือน

ประชาชนในครัวเรือนชุมชน

บานประตูปลอง

10,000 10,000 0 0 0 6,600 3,400 รอยละ 80 ของผูเขา

รับการอบรมมีความรู

เรื่องการชวยฟนคืน

ชีพและการ

รักษาพยาบาลและมี

ทักษะในการฝก

ปฏิบัติการชวยฟนคืน

ชีพและการเขาถึง  

1669

กอง

สาธารณสุขฯ/

ประตูปลอง



90



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

44 โครงการอบรมหมอ

หมูบานในพระราช

ประสงคชุมชนบาน

อรัญญาวาส

1.เพื่ออบรมใหความรูแก

ประชาชนและผูสนใจในเรื่อง

การชวยฟนคืนชีพเบื้องตน 2. 

เพื่ออบรมใหความรูเรื่องการ

รักษาพยาบาลเบื้องตนใน

ครัวเรือน

ประชาชนในครัวเรือนชุมชน

บานอรัญญาวาส

10,000 10,000 0 0 0 9,817 183 รอยละ 80 ของผูเขา

รับการอบรมมีความรู

เรื่องการชวยฟนคืน

ชีพและการ

รักษาพยาบาลและมี

ทักษะในการฝก

ปฏิบัติการชวยฟนคืน

ชีพและการเขาถึง  

1669

กอง

สาธารณสุขฯ/

อรัญญาวาส



45 โครงการอบรมหมอ

หมูบานในพระราช

ประสงคชุมชนบานสวน

ตาล

1.เพื่ออบรมใหความรูแก

ประชาชนและผูสนใจในเรื่อง

การชวยฟนคืนชีพเบื้องตน 2. 

เพื่ออบรมใหความรูเรื่องการ

รักษาพยาบาลเบื้องตนใน

ครัวเรือน

ประชาชนในครัวเรือนชุมชน

บานสวนตาล

10,000 10,000 0 0 0 9,817 183 รอยละ 80 ของผูเขา

รับการอบรมมีความรู

เรื่องการชวยฟนคืน

ชีพและการ

รักษาพยาบาลและมี

ทักษะในการฝก

ปฏิบัติการชวยฟนคืน

ชีพและการเขาถึง  

1669

กอง

สาธารณสุขฯ/

สวนตาล



91



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

46 โครงการอบรมหมอ

หมูบานในพระราช

ประสงคชุมชนบานดอน

แกว

1.เพื่ออบรมใหความรูแก

ประชาชนและผูสนใจในเรื่อง

การชวยฟนคืนชีพเบื้องตน 2. 

เพื่ออบรมใหความรูเรื่องการ

รักษาพยาบาลเบื้องตนใน

ครัวเรือน

ประชาชนในครัวเรือนชุมชน

บานดอนแกว

10,000 10,000 0 0 0 9,963 37 รอยละ 80 ของผูเขา

รับการอบรมมีความรู

เรื่องการชวยฟนคืน

ชีพและการ

รักษาพยาบาลและมี

ทักษะในการฝก

ปฏิบัติการชวยฟนคืน

ชีพและการเขาถึง  

1669

กอง

สาธารณสุขฯ/

ดอนแกว



47 โครงการอบรมหมอ

หมูบานในพระราช

ประสงคชุมชนบานสวน

หอม

1.เพื่ออบรมใหความรูแก

ประชาชนและผูสนใจในเรื่อง

การชวยฟนคืนชีพเบื้องตน 2. 

เพื่ออบรมใหความรูเรื่องการ

รักษาพยาบาลเบื้องตนใน

ครัวเรือน

ประชาชนในครัวเรือนชุมชน

บานสวนหอม

10,000 10,000 0 0 0 6,722 3,278 รอยละ 80 ของผูเขา

รับการอบรมมีความรู

เรื่องการชวยฟนคืน

ชีพและการ

รักษาพยาบาลและมี

ทักษะในการฝก

ปฏิบัติการชวยฟนคืน

ชีพและการเขาถึง  

1669

กอง

สาธารณสุขฯ/

สวนหอม



92



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

48 โครงการอบรมหมอ

หมูบานในพระราช

ประสงคชุมชนบานสวน

หอม หมู 3

1.เพื่ออบรมใหความรูแก

ประชาชนและผูสนใจในเรื่อง

การชวยฟนคืนชีพเบื้องตน 2. 

เพื่ออบรมใหความรูเรื่องการ

รักษาพยาบาลเบื้องตนใน

ครัวเรือน

ประชาชนในครัวเรือนชุมชน

บานสวนหอม หมู 3

10,000 10,000 0 0 0 10,000 0 รอยละ 80 ของผูเขา

รับการอบรมมีความรู

เรื่องการชวยฟนคืน

ชีพและการ

รักษาพยาบาลและมี

ทักษะในการฝก

ปฏิบัติการชวยฟนคืน

ชีพและการเขาถึง  

1669

กอง

สาธารณสุขฯ/

บานสวนหอม

 หมู 3



49 โครงการอบรมหมอ

หมูบานในพระราช

ประสงคชุมชนบานดอน

ศรีเสริม

1.เพื่ออบรมใหความรูแก

ประชาชนและผูสนใจในเรื่อง

การชวยฟนคืนชีพเบื้องตน 2. 

เพื่ออบรมใหความรูเรื่องการ

รักษาพยาบาลเบื้องตนใน

ครัวเรือน

ประชาชนในครัวเรือนชุมชน

บานดอนศรีเสริม

10,000 10,000 0 0 0 10,000 0 รอยละ 80 ของผูเขา

รับการอบรมมีความรู

เรื่องการชวยฟนคืน

ชีพและการ

รักษาพยาบาลและมี

ทักษะในการฝก

ปฏิบัติการชวยฟนคืน

ชีพและการเขาถึง  

1669

กอง

สาธารณสุขฯ/

ดอนศรีเสริม



93



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

50 โครงการอบรมหมอ

หมูบานในพระราช

ประสงคชุมชนบานหัว

เวียงใต

1.เพื่ออบรมใหความรูแก

ประชาชนและผูสนใจในเรื่อง

การชวยฟนคืนชีพเบื้องตน 2. 

เพื่ออบรมใหความรูเรื่องการ

รักษาพยาบาลเบื้องตนใน

ครัวเรือน

ประชาชนในครัวเรือนชุมชน

บานหัวเวียงใต

10,000 10,000 0 0 0 7,450 2,550 รอยละ 80 ของผูเขา

รับการอบรมมีความรู

เรื่องการชวยฟนคืน

ชีพและการ

รักษาพยาบาลและมี

ทักษะในการฝก

ปฏิบัติการชวยฟนคืน

ชีพและการเขาถึง  

1669

กอง

สาธารณสุขฯ/

หัวเวียงใต



51 โครงการอบรมหมอ

หมูบานในพระราช

ประสงคชุมชนบานชางค้ํา

1.เพื่ออบรมใหความรูแก

ประชาชนและผูสนใจในเรื่อง

การชวยฟนคืนชีพเบื้องตน 2. 

เพื่ออบรมใหความรูเรื่องการ

รักษาพยาบาลเบื้องตนใน

ครัวเรือน

ประชาชนในครัวเรือนชุมชน

บานชางค้ํา

10,000 10,000 0 0 0 7,017 2,983 รอยละ 80 ของผูเขา

รับการอบรมมีความรู

เรื่องการชวยฟนคืน

ชีพและการ

รักษาพยาบาลและมี

ทักษะในการฝก

ปฏิบัติการชวยฟนคืน

ชีพและการเขาถึง  

1669

กอง

สาธารณสุขฯ/

ชางค้ํา



94



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

52 โครงการอบรมหมอ

หมูบานในพระราช

ประสงคชุมชนบานพญาภู

1.เพื่ออบรมใหความรูแก

ประชาชนและผูสนใจในเรื่อง

การชวยฟนคืนชีพเบื้องตน 2. 

เพื่ออบรมใหความรูเรื่องการ

รักษาพยาบาลเบื้องตนใน

ครัวเรือน

ประชาชนในครัวเรือนชุมชน

บานพญาภู

10,000 10,000 0 0 0 6,600 3,400 รอยละ 80 ของผูเขา

รับการอบรมมีความรู

เรื่องการชวยฟนคืน

ชีพและการ

รักษาพยาบาลและมี

ทักษะในการฝก

ปฏิบัติการชวยฟนคืน

ชีพและการเขาถึง  

1669

กอง

สาธารณสุขฯ/

พญาภู



53 โครงการอบรมหมอ

หมูบานในพระราช

ประสงคชุมชนบานพวง

พยอม

1.เพื่ออบรมใหความรูแก

ประชาชนและผูสนใจในเรื่อง

การชวยฟนคืนชีพเบื้องตน 2. 

เพื่ออบรมใหความรูเรื่องการ

รักษาพยาบาลเบื้องตนใน

ครัวเรือน

ประชาชนในครัวเรือนชุมชน

บานพวงพยอม

10,000 10,000 0 0 0 7,200 2,800 รอยละ 80 ของผูเขา

รับการอบรมมีความรู

เรื่องการชวยฟนคืน

ชีพและการ

รักษาพยาบาลและมี

ทักษะในการฝก

ปฏิบัติการชวยฟนคืน

ชีพและการเขาถึง  

1669

กอง

สาธารณสุขฯ/

พวงพยอม



95



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

54 โครงการอบรมหมอ

หมูบานในพระราช

ประสงคชุมชนบาน

ภูมินทร-ทาลี่

1.เพื่ออบรมใหความรูแก

ประชาชนและผูสนใจในเรื่อง

การชวยฟนคืนชีพเบื้องตน 2. 

เพื่ออบรมใหความรูเรื่องการ

รักษาพยาบาลเบื้องตนใน

ครัวเรือน

ประชาชนในครัวเรือนชุมชน

บานภูมินทร-ทาลี่

10,000 10,000 0 0 0 6,600 3,400 รอยละ 80 ของผูเขา

รับการอบรมมีความรู

เรื่องการชวยฟนคืน

ชีพและการ

รักษาพยาบาลและมี

ทักษะในการฝก

ปฏิบัติการชวยฟนคืน

ชีพและการเขาถึง  

1669

กอง

สาธารณสุขฯ/

ภูมินทร-ทาลี่



55 โครงการอบรมหมอ

หมูบานในพระราช

ประสงคชุมชนบานไผ

เหลือง

1.เพื่ออบรมใหความรูแก

ประชาชนและผูสนใจในเรื่อง

การชวยฟนคืนชีพเบื้องตน 2. 

เพื่ออบรมใหความรูเรื่องการ

รักษาพยาบาลเบื้องตนใน

ครัวเรือน

ประชาชนในครัวเรือนชุมชน

บานไผเหลือง

10,000 10,000 0 0 0 7,450 2,550 รอยละ 80 ของผูเขา

รับการอบรมมีความรู

เรื่องการชวยฟนคืน

ชีพและการ

รักษาพยาบาลและมี

ทักษะในการฝก

ปฏิบัติการชวยฟนคืน

ชีพและการเขาถึง  

1669

กอง

สาธารณสุขฯ/

ไผเหลือง
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

56 โครงการอบรมหมอ

หมูบานในพระราช

ประสงคชุมชนบานอภัย

1.เพื่ออบรมใหความรูแก

ประชาชนและผูสนใจในเรื่อง

การชวยฟนคืนชีพเบื้องตน 2. 

เพื่ออบรมใหความรูเรื่องการ

รักษาพยาบาลเบื้องตนใน

ครัวเรือน

ประชาชนในครัวเรือนชุมชน

บานอภัย

10,000 10,000 0 0 0 7,200 2,800 รอยละ 80 ของผูเขา

รับการอบรมมีความรู

เรื่องการชวยฟนคืน

ชีพและการ

รักษาพยาบาลและมี

ทักษะในการฝก

ปฏิบัติการชวยฟนคืน

ชีพและการเขาถึง  

1669

กอง

สาธารณสุขฯ/

บานอภัย



57 โครงการอบรมหมอ

หมูบานในพระราช

ประสงคชุมชนบานศรี

พันตน

1.เพื่ออบรมใหความรูแก

ประชาชนและผูสนใจในเรื่อง

การชวยฟนคืนชีพเบื้องตน 2. 

เพื่ออบรมใหความรูเรื่องการ

รักษาพยาบาลเบื้องตนใน

ครัวเรือน

ประชาชนในครัวเรือนชุมชน

บานศรีพันตน

10,000 10,000 0 0 0 6,600 3,400 รอยละ 80 ของผูเขา

รับการอบรมมีความรู

เรื่องการชวยฟนคืน

ชีพและการ

รักษาพยาบาลและมี

ทักษะในการฝก

ปฏิบัติการชวยฟนคืน

ชีพและการเขาถึง  

1669

กอง

สาธารณสุขฯ/

ศรีพันตน
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

58 โครงการอบรมหมอ

หมูบานในพระราช

ประสงคชุมชนบาน

มณเฑียร

1.เพื่ออบรมใหความรูแก

ประชาชนและผูสนใจในเรื่อง

การชวยฟนคืนชีพเบื้องตน 2. 

เพื่ออบรมใหความรูเรื่องการ

รักษาพยาบาลเบื้องตนใน

ครัวเรือน

ประชาชนในครัวเรือนชุมชน

บานมณเฑียร

10,000 10,000 0 0 0 10,000 0 รอยละ 80 ของผูเขา

รับการอบรมมีความรู

เรื่องการชวยฟนคืน

ชีพและการ

รักษาพยาบาลและมี

ทักษะในการฝก

ปฏิบัติการชวยฟนคืน

ชีพและการเขาถึง  

1669

กอง

สาธารณสุขฯ/

มณเฑียร



59 โครงการอบรมหมอ

หมูบานในพระราช

ประสงคชุมชนบานมงคล

1.เพื่ออบรมใหความรูแก

ประชาชนและผูสนใจในเรื่อง

การชวยฟนคืนชีพเบื้องตน 2. 

เพื่ออบรมใหความรูเรื่องการ

รักษาพยาบาลเบื้องตนใน

ครัวเรือน

ประชาชนในครัวเรือนชุมชน

บานมงคล

10,000 10,000 0 0 0 7,200 2,800 รอยละ 80 ของผูเขา

รับการอบรมมีความรู

เรื่องการชวยฟนคืน

ชีพและการ

รักษาพยาบาลและมี

ทักษะในการฝก

ปฏิบัติการชวยฟนคืน

ชีพและการเขาถึง  

1669

กอง

สาธารณสุขฯ/

มงคล
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

60 โครงการอบรมหมอ

หมูบานในพระราช

ประสงคชุมชนบานมิ่ง

เมือง

1.เพื่ออบรมใหความรูแก

ประชาชนและผูสนใจในเรื่อง

การชวยฟนคืนชีพเบื้องตน 2. 

เพื่ออบรมใหความรูเรื่องการ

รักษาพยาบาลเบื้องตนใน

ครัวเรือน

ประชาชนในครัวเรือนชุมชน

บานมิ่งเมือง

10,000 10,000 0 0 0 7,200 2,800 รอยละ 80 ของผูเขา

รับการอบรมมีความรู

เรื่องการชวยฟนคืน

ชีพและการ

รักษาพยาบาลและมี

ทักษะในการฝก

ปฏิบัติการชวยฟนคืน

ชีพและการเขาถึง  

1669

กอง

สาธารณสุขฯ/

มิ่งเมือง



61 โครงการอบรมหมอ

หมูบานในพระราช

ประสงคชุมชนบานฟา

ใหม หมู 9

1.เพื่ออบรมใหความรูแก

ประชาชนและผูสนใจในเรื่อง

การชวยฟนคืนชีพเบื้องตน 2. 

เพื่ออบรมใหความรูเรื่องการ

รักษาพยาบาลเบื้องตนใน

ครัวเรือน

ประชาชนในครัวเรือนชุมชน

บานฟาใหม หมู 9

10,000 10,000 0 0 0 10,000 0 รอยละ 80 ของผูเขา

รับการอบรมมีความรู

เรื่องการชวยฟนคืน

ชีพและการ

รักษาพยาบาลและมี

ทักษะในการฝก

ปฏิบัติการชวยฟนคืน

ชีพและการเขาถึง  

1669

กอง

สาธารณสุขฯ/

ฟาใหม หมู 9
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

62 โครงการอบรมหมอ

หมูบานในพระราช

ประสงคชุมชนบานหัว

ขวง

1.เพื่ออบรมใหความรูแก

ประชาชนและผูสนใจในเรื่อง

การชวยฟนคืนชีพเบื้องตน 2. 

เพื่ออบรมใหความรูเรื่องการ

รักษาพยาบาลเบื้องตนใน

ครัวเรือน

ประชาชนในครัวเรือนชุมชน

บานหัวขวง

10,000 10,000 0 0 0 7,200 2,800 รอยละ 80 ของผูเขา

รับการอบรมมีความรู

เรื่องการชวยฟนคืน

ชีพและการ

รักษาพยาบาลและมี

ทักษะในการฝก

ปฏิบัติการชวยฟนคืน

ชีพและการเขาถึง  

1669

กอง

สาธารณสุขฯ/

หัวขวง



63 โครงการอบรมหมอ

หมูบานในพระราช

ประสงคชุมชนบานมหา

โพธิ

1.เพื่ออบรมใหความรูแก

ประชาชนและผูสนใจในเรื่อง

การชวยฟนคืนชีพเบื้องตน 2. 

เพื่ออบรมใหความรูเรื่องการ

รักษาพยาบาลเบื้องตนใน

ครัวเรือน

ประชาชนในครัวเรือนชุมชน

บานมหาโพธิ

5,000 5,000 0 0 0 5,000 0 รอยละ 80 ของผูเขา

รับการอบรมมีความรู

เรื่องการชวยฟนคืน

ชีพและการ

รักษาพยาบาลและมี

ทักษะในการฝก

ปฏิบัติการชวยฟนคืน

ชีพและการเขาถึง  

1669

กอง

สาธารณสุขฯ/

มหาโพธิ
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    3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต ความมั่นคงของมนุษยเพื่อความเขมแข็งของชุมชนและสังคม รองรับการเปนเมืองอัจฉริยะ (Smart City)        

 3.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.

อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6

1 โครงการสนับสนุนงานสืบ

สานประเพณียี่เปง

 -เพื่ออนุรักษ

ขนบธรรมเนียมประเพณียี่

เปงใหคงอยูตลอดไป  -

เพื่อใหแตละวัดจัดใหมีการ

แสดงธรรมมหาเวสสันดร

ชาดกอยางทั่วถึง  - เพื่อ

พัฒนาใหพระภิกษุสามเณร

ไดรักษารูปแบบการเทศน

มหาเวสสันดรชาดกไว  - 

เพื่อศรัทธาประชาชนเห็น

ความสําคัญและรักษาไว

อุดหนุนใหกับวัดตางๆ ในเขต

เทศบาลเมืองนาน จํานวน 26

 วัด

     26,000 26,000 0 0 0 26,000 0 จํานวนแหงที่

อุดหนุน

กองการศึกษา 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.

อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

2 โครงการสนับสนุนสรงน้ํา

พระธาตุ

 - เพื่อเปนการให

ประชาชนมีความระลึกถึง

การสรางคุณงามความดี  - 

เพื่อสรางความสามัคคีใน

ชุมชน  - เพื่อเสริมสรางให

ประชาชนมีความ ตระหนัก

ในเรื่องการสรางความดี  - 

เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม

ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม

ไว

เพื่ออุดหนุนใหกับวัดตางๆใน

เขตเทศบาลเมืองนาน จํานวน

 14 วัด วัดละ 2,000 บาท 1.

วัดพระธาตุชางค้ําวรวิหาร 2.

วัดกูคํา 3.วัดสวนตาล 4.วัด

ดอนแกว 5.วัดสถารส 6.วัด

พญาภู 7.วัดอภัย 8.วัดมิ่ง

เมือง 9.วัดศรีพันตน 10.วัด

หัวเวียงใต 11.วัดพวงพยอม 

12.วัดหัวขวง 13.วัดสวนหอม

 14.วัดมงคล

     28,000 28,000 0 0 0 28,000 0 จํานวนแหงที่

อุดหนุน

กองการศึกษา 

3 โครงการสนับสนุนสืบชะตา

หลวง

 - เพื่อเสริมสรางขวัญและ

กําลังใจใหประชาชนไดมีที่

พึ่ง  - เพื่อเปนการรักษา

ขนบธรรมเนียมอันดีงามไว

ใหอนุชนไดสืบสานตอไป

ในอนาคต  - เพื่อนําเอา

พิธีกรรมนําไปสูภาคปฏิบัติ

ในการสรางความดี - เพื่อ

ความสามัคคีในชุมชน

สนับสนุนใหวัดเพื่อจัด

โครงการสืบชะตาหลวง ดังนี้ 

1.วัดพระธาตุชางค้ําวรวริหาร

ในวันที่ 7 มกราคมของทุกป

เปนการสืบชะตาแกกลุมสตรี

แมบานหนวยงานราชการและ

เอกชน 2.วัดมิ่งเมืองในวันที่ 

15 เมษายนของทุกป เปน

การสืบชะตาในวัน

มหาสงกรานต

     20,000 20,000 0 0 0 20,000 0 จํานวนแหงที่

อุดหนุน

กองการศึกษา 
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    3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต ความมั่นคงของมนุษยเพื่อความเขมแข็งของชุมชนและสังคม รองรับการเปนเมืองอัจฉริยะ (Smart City)        

 3.5 แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

1 โครงการเบี้ยยังชีพผูติด

เชื้อเอดส

เพื่อชวยเหลือเปนคา

เบี้ยยังชีพใหแกผูติด

เชื้อเอดสในเขต

เทศบาลเมืองนาน

อุดหนุนเบี้ยยังชีพผู

ติดเชื้อเอดสในเขต

เทศบาลเมืองนาน

190,000 180,000 0 0 0 150,000 30,000 จํานวนผูติดเชื้อเอดส

ที่ไดรับเบี้ยยังชีพ

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม



2 โครงการเบี้ยยังชีพผู

พิการ

เพื่อชวยเหลือเปนคา

เบี้ยยังชีพใหแกผู

พิการในเขตเทศบาล

เมืองนาน

อุดหนุนเบี้ยยังชีพผู

พิการ จํานวน 31 

ชุมชน ในเขต

เทศบาลเมืองนาน

5,600,000 5,376,000 0 0 0 5,207,400 168,600 จํานวนผูพิการที่ไดรับ

เบี้ยยังชีพ

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

3 โครงการเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุ

เพื่อชวยเหลือเปนคา

เบี้ยยังชีพใหแก

ผูสูงอายุในเขต

เทศบาลเมืองนาน

เปนคาเบี้ยยังชีพ

ใหแกผูสูงอายุที่มี

อายุครบ 60 ป

บริบูรณขึ้นไป ที่

ไดรับการ

ลงทะเบียนใหเปน

ผูมีสิทธิไดรับเงิน

สงเคราะหเพื่อการ

ยังชีพ

30,600,000 29,347,200 0 0 0 27,697,800 1,649,400 จํานวนผูสูงอายุที่

ไดรับเบี้ยยังชีพ

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม



4 โครงการคาใชจายใน

การจัดการจราจร

เพื่อใชจายในกิจการ

การจราจรในพื้นที่

รับผิดชอบของ

เทศบาล

สงเสริมกิจกรรม

การจราจรเชน 

เครื่องหมายจราจร

 การทาสีตีเสนแผง

กั้น จัดทําปาย 

หลอดไฟจราจร ฯลฯ

300,000 220,000 0 0 0 145,904 74,096 จํานวนกิจกรรมที่

ดําเนินการดาน

การจราจร

สํานักปลัด 
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    4. ยุทธศาสตรดานศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

 4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

1 โครงการทําบุญตักบาตร

เทโวโรหณะ

เพื่อใหประชาชนไดมี

สวนรวมในกิจกรรม

และทําบุญตักบาตร

จัดงานทําบุญตักบาตรเท

โวโรหณะ โดยมีชุมชนเขา

รวมในเขตเทศบาลเมือง

นาน

      20,000 20,000     0 0 0 19,990 10           จํานวน

ผูเขารวม

กิจกรรม

กองการศึกษา/

งานสงเสริมฯ


แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5
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4. ยุทธศาสตรดานศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

4.2 แผนงานการศานา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 

64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

1 โครงการประเพณีลอยกระทง เพื่อสงเสริมและอนุรักษ

ประเพณีไทยใหสืบไป

จัดงานประเพณีลอยกระทงโดย

มีชุมชนเขารวมในเขตเทศบาล

เมืองนาน จํานวน 1 ครั้ง

100,000 100,000 0 0 0 57,490 42,510 จํานวนชุมชนที่

เขารวมกิจกรรม

กอง

การศึกษา/

งานสงเสริมฯ



2 โครงการประเพณีสงกรานต เพื่อสงเสริมและอนุรักษ

ประเพณีไทยใหสืบไป

จัดงานประเพณีสงกรานตโดยมี

ชุมชนเขารวมในเขตเทศบาล

เมืองนาน จํานวน 1 ครั้ง

400,000 400,000 0 300,000 0 9,000 91,000 จํานวนชุมชนที่

เขารวมกิจกรรม

กอง

การศึกษา/

งานสงเสริมฯ
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    5. ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและพลังงาน

 5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8

1 โครงการซอมเครื่องสูบน้ํา

แบบจุม (Submersible 

Propeller Pumps) ของ

ระบบหองกันน้ําทวมเมือง

บริเวณคลองเจาฟา

เพื่อซอมเครื่องสูบน้ําแบบจุม

 (Submersible Propeller 

Pumps) ที่ชํารุด เสียหายให

สามารถใชงานไดตามปกติ

ซอมเครื่องสูบน้ําแบบจุม 

(Submersible Propeller 

Pumps) จํานวน 1 เครื่อง 

บริเวณคลองเจาฟา

  498,600.00 0 498,600 0 498,600.00  0 0 จํานวนปมสูบ

น้ําที่ซอมแซม

กองชางสุขาฯ 
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6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและการบริการ

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด 

(KPI)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

1 จัดจางประเมิน

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

ราชการ

เพื่อจางหนวยงานราชการ/

เอกชนในการประเมิน

ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

 เพื่อใหเปนไปตาม

มาตรฐานกําหนดเงิน

ประโยชนตอบแทนอื่น

เปนกรณีพิเศษ

จัดจางหนวยงาน

ราชการ/เอกชน เพื่อ

ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานในแตละ

ดานของเทศบาลเมือง

นาน

20,000 20,000 0 0 20,000 20,000 0 จํานวนครั้ง

ในการ

ประเมิน

สํานักปลัดฯ 

2 โครงการเลือกตั้ง

นายกเทศมนตรีและ

สมาชิกสภาเทศบาลเมือง

นาน

เพื่อเลือกตั้ง

นายกเทศมนตรีและ

สมาชิกสภาเทศบาล กรณี

ครบวาระยุบสภา กรณี

แทนตําแหนงที่วางและ

กรณีคณะกรรมการการ

เลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้ง

 และกรณีอื่นๆ (ปฎิบัติ

ตามหนังสือสั่งการ

กระทรวงมหาดไทย)

เปนคาใชจายในการ

เลือกตั้ง

นายกเทศมนตรีเมือง

นานและสมาชิกสภา

เทศบาลเมืองนาน 

กรณีครบวาระยุบสภา

 กรณีแทนตําแหนงที่

วาง และ กรณี

คณะกรรมการเลือกตั้ง

สั่งใหมีการเลือกตั้ง 

และกรณีอื่นๆ

 1,020,000 1,020,000 480,000 0 0 1,229,794 270,206   รอยละของ

ผูมาใชสิทธิ

เลือกตั้งมาก

ขึ้น

สํานักปลัด 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด 

(KPI)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

3 โครงการฝกอบรมและ

ศึกษาดูงานของคณะ

ผูบริหารทองถิ่น สมาชิก

สภา พนักงานเทศบาล 

ลูกจางของเทศบาลและผูที่

เกี่ยวของ

1.เพื่อปลูกฝงคุณธรรม 

จริยธรรมที่ดี 2.เพื่อให

ผูบริหารและผูปฏิบัติงาน

ไดมีหลักในการทํางาน

และความรูประพฤติที่

ถูกตองเหมาะสม  3.เพื่อ

เพิ่มศักยภาพของคณะ

ผูบริหาร สมาชิกสภา 

พนักงาน ลูกจาง ใหมี

ประสิทธิภาพ  4.เพื่อ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ระหวางเทศบาลและนํา

ความรูมาพัฒนาในการ

ปฎิบัติงาน 5.เพื่อเปนการ

สรางขวัญและกําลังใจ

สรางความสามัคคี

จัดอบรม ศึกษาดูงาน

แลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อ

เพิ่มเติมทักษะในการ

ปฏิบัติงานแกคณะ

ผูบริหารทองถิ่น 

สมาชิกสภาทองถิ่น

พนักงานเทศบาล 

ลูกจางเทศบาล และ

เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

    200,000 200,000    0 0 0 3,600       196,400   จํานวนผูเขา

รับการ

อบรมและ

ทัศนศึกษาดู

งาน

สํานักปลัด 
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6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและการบริการ

 6.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

1 สมทบกองทุน

หลักประกันสุขภาพ

 - เพื่อสนับสนุนและ

สงเสริมการจัดบริการ

สาธารณสุข ของหนวย

บริการหรือสถานบริการอื่น

รวมทั้งสถานบริการ

ทางเลือก โดยเนนเรื่องการ

สรางเสริมสุขภาพ การ

ปองกันโรคและการฟนฟู

สมรรถภาพที่จําเปนตอ

สุขภาพและสมรรถภาพได

อยางทั่วถึงการดํารงชีวิต  - 

เพื่อสงเสริมใหกลุมแมและ

เด็กกลุมผูสูงอายุ กลุมผู

พิการและกลุมที่มีความ

เสี่ยง สามารถเขาถึงบริการ

สาธารณสุขในดานการ

สงเสริม การปองกันโรค 

และฟนฟู  - เพื่อใหเกิด

การพัฒนาสุขภาพของคน

ในทองถิ่นหรือพื้นที่ โดย

การบริหารจัดการอยางมี

สวนรวมของบุคคลใน

ทองถิ่นหรือพื้นที่

 - จายเปนเงินสมทบใหกับ

กองทุนฯ  จํานวน 1 กองทุน 

อุดหนุนตามสัดสวนของ

งบประมาณที่ สปสช.จัดสรร

540,000 540,000 0 0 0 540,000 0 รอยละ 80 

ของการ

จัดการสงเสริม

และกิจกรรมที่

ดําเนินการ

มากขึ้น

กอง

สาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม
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ที่ แผนงาน วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.

อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

1 แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

เพื่อใชปรับอากาศภายใน

หองสํานักงาน  - เพื่อ

ปรับเปลี่ยนเครื่องเกาที่มี

อายุการใชงานมานาน

เครื่องปรับอากาศ

แบบแยกสวน แบบ

ตั้งพื้นหรือแบบ

แขวน ขนาด 

20,000 บีทียู 

จํานวน 1 เครื่อง

       30,600 0 30,600   0 30,600      0 0 กองคลัง (ผอ.

กองคลัง)

 

2 บริหารงาน

ทั่วไป

เพื่อใชในการปฎิบัติงานของ

เจาหนาที่ (ทดแทนของเดิม

ที่ชํารุด)

เครื่องปรับอากาศ 

แบบแยกสวน ขนาด

 18,000 บีทียู 

จํานวน 1 เครื่อง

       27,800 0 27,800 0 0 27,500 300 สํานัก

ปลัดเทศบาล 

(งานบริหาร

ทั่วไป) หอง

ปลัดเทศบาล

 

3 บริหารงาน

ทั่วไป

เพื่อใชในการปฎิบัติงานของ

เจาหนาที่

โตะทํางานสําหรับ

ผูบริหาร จํานวน 1 

ชุด

       17,800 0 17,800 0 0 17,650 150 สํานัก

ปลัดเทศบาล 

(ปลัดเทศบาล

ฯ)

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 9
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ที่ แผนงาน วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.

อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

4 บริหารงาน

ทั่วไป

เพื่อใชในการปฎิบัติงานของ

เจาหนาที่

เครื่องพิมพเลเซอร 

หรือ LED ขาวดํา 

ชนิด Network 

แบบที่ 1 จํานวน 2 

เครื่อง

         8,900 0 8,900 0 0 8,900 0 กอง

ยุทธศาสตรฯ  

(ฝายแผนงานฯ)

 

5 บริหารงาน

ทั่วไป

เพื่อใชในการปฎิบัติงานของ

กองยุทธศาสตรและ

งบประมาณ

เครื่องสํารองไฟฟา 

ขนาด 800 VA 

จํานวน 2 เครื่อง (ป

 64= 1 ตัว /ป 65

 =2 ตัว)

         2,500 0 2,500 0 2,500 0 0 กอง

ยุทธศาสตรฯ  

(ฝายแผนงาน

ฯ/ฝายบริหาร

ฯ)

 

6 บริหารงาน

ทั่วไป

เพื่อใชในการปฎิบัติงานของ

กองการเจาหนาที่

เครื�องพิมพแ์บบฉีด

หมกึพรอ้มติดตั�งถงั

หมกึพิมพ ์(Ink 

Tank Printer) 

จาํนวน 1 เครื�อง

         4,300 0 4,300 0 4,300 0 0 กอง

ยุทธศาสตรฯ

 

112



ที่ แผนงาน วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.

อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

7 บริหารงาน

ทั่วไป

เพื่อใชในการปฎิบัติงานของ

เจาหนาที่

โตะทํางานขนาดไม

ต่ํากวา150x80x75 

ซม. วัสดุเปนไม

จํานวน 1 ลิ้นชัก 

จํานวน 1 ตัว

         4,200 0 4,200 0 4,200 4,200 0 กอง

ยุทธศาสตรฯ

 

8 บริหารงาน

ทั่วไป

เพื่อใชในการปฎิบัติงานของ

เจาหนาที่

เกาอี้ทํางาน พนัก

พิงกลาง จํานวน 1 

ตัว

         2,200 0 2,200 0 2,200 22,000 0 กอง

ยุทธศาสตรฯ

 

9 บริหารงาน

ทั่วไป

เพื่อใชเปนครุภัณฑในหอง

ประชุมเทศบาลเมืองนาน

โตะประชุมไม (แบบ

โลง) ขนาดไมนอย

กวา 120x60x75 

ซม. จํานวน 1 ตัว

2,300 0 2,300 0 2,300 2,300 0  สํานักปลัดฯ  

10 บริหารงาน

ทั่วไป

เพื่อใชในการปฎิบัติงานของ

เจาหนาที่และรองรับการ

จัดเก็บและจัดทําเอกสาร

ตาง ๆ

สแกนเนอรสําหรับ

งานเก็บเอกสาร

ทั่วไป จํานวน 1 

เครื่อง

3,200 0 3,200 0 3,200 0 0 กอง

ยุทธศาสตร

และ

งบประมาณ

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไข ครั้งที่ 10

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 10
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ที่ แผนงาน วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.

อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

11 บริหารงาน

ทั่วไป

เพื่อใชในการปฎิบัติงานของ

เจาหนาที่และรองรับการ

จัดเก็บและจัดทําเอกสาร

ตาง ๆ

เครื่องคอมพิวเตอร 

สําหรับงาน

ประมวลผลแบบที่ 1

 (จอภาพขนาดไม

นอยกวา 19 นิ้ว) 

จํานวน 1 เครื่อง

22,000 0 22,000 0 22,000 0 0 กองคลัง  

12 แผนงาน

สาธารณสุข

เพื่อใชในการปฎิบัติงานของ

เจาหนาที่และรองรับการ

จัดเก็บและจัดทําเอกสาร

ตาง ๆ

ปมน้ําอัตโนมัติ 

ขนาด 400 วัตต 

แรงดันคงที่ จํานวน 

1 เครื่อง

8,000 0 8,000 0 8,000 0 0 กอง

สาธารณสุขฯ

 

13 สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน

เพื่อใชเปนครุภัณฑในหอง

ประชุมเทศบาลเมืองนาน

เครื่องปรับอากาศ 

แบบติดผนัง ขนาด 

24,000 BTU 

จํานวน 3 เครื่อง 

เครื่องละ 25,300 

บาท

75,900 0 75,900 0 75,900 0 0 กองสวัสดิการฯ  
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ที่ แผนงาน วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

1 การศึกษา เพื่อใหครูมีโตะทํางานอยาง

เพียงพอ

โตะครู ระดับ 7-9 ขนาดกวาง 80 

นิ้ว ยาว150 นิ้ว สูง 75 นิ้ว มี 2 

ลิ้นชักดานขวา และ3 ลิ้นชักดานซาย

 จํานวน 25 ตัว

125,000 0 125,000 0 125,000 0 0 กองการศึกษา 

2 การศึกษา เพื่อใหครูมีเกาอื้ทํางานอยาง

เพียงพอ

เกาอี้สําหรับครู จํานวน 25 ตัว 37,500 0 37,500 0 37,500 0 0 กองการศึกษา 

3 การศึกษา เพื่อใหเจาหนาที่มีเครื่องมือ

ในการปฎิบัติงานที'่เพียงพอ

คอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน(จอ

แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

จํานวน 9 เครื่อง

34,000 0 34,000 0 34,000 0 0 กองการศึกษา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไข ครั้งที่ 10

4 การศึกษา เพื่อใหเด็ก นักเรียนไดมี'โตะ

เกาอี้ในการรับประทาน'

อาหารอยางเพียงพอ

โตะ-เกาอี้โรงอาหาร จํานวน 20 ชุด        98,000 0 98,000     0 98,000     0 0 กองการศึกษา 

5 การศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาที'่

และนําไปใชในกิจการ

สถานศึกษาสังกัดเทศบาล

เมืองนาน

คอมพิวเตอรแท็ปเล็ต แบบที่ 1 

จํานวน 15 เครื่อง ๆ ละ 11,000 

บาท

       66,000 0 66,000     0 66,000     0 0 กองการศึกษา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6
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ที่ แผนงาน วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตามแผนฯ

 ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

1 สาธารณสุข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

เกาอี้ทํางาน แบบมีพนักพิง

 จํานวน  4 ตัว

16,000 0 7,500 0 7,500 0 0 กอง

สาธารณสุขฯ



4,800 0 4,800 0 4,800 0 0

2 สาธารณสุข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

โตะคอมพิวเตอร  จํานวน 

 2  ตัว

7,000 0 6,800 0 6,800 0 0 กอง

สาธารณสุขฯ



3 สาธารณสุข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก

พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 

(Ink Tank Printer)  

จํานวน  2  เครื่อง

8,600 0 8,600 0 8,600 0 0 กอง

สาธารณสุขฯ



4 สาธารณสุข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ

งานสํานักงาน(จอแสดง

ภาพขนาดไมนอยกวา 19 

นิ้ว) จํานวน 3 เครื่อง

51,000 0 51,000 0 51,000 0 0 กอง

สาธารณสุขฯ



5 สาธารณสุข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 

800 VA  จํานวน  3 เครื่อง

7,500 0 7,500 0 7,500 0 0 กอง

สาธารณสุขฯ



6 สาธารณสุข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

เครื่องพิมพเลเซอรหรือ 

LED ขาวดํา (18 หนา/

นาท)ี จํานวน 2 เครื่อง

5,200 0 5,200 0 5,200 0 0 กอง

สาธารณสุขฯ



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6
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ที่ แผนงาน วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตามแผนฯ

 ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

7 สาธารณสุข เพื่อใชในการจัดเก็บขยะ

บริการประชาชนในพื้นที่

อยางเพียงพอ

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1

 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบ

ไมต่ํากวา 2,400 ซีซี  หรือ

กําลังเครื่องยนตสูงสุดไม

ต่ํากวา 110 กิโลวัตต 

ขับเคลื่อน 2 ลอ (แบบ

ธรรมดา) จํานวน 1 คัน

575,000 0 575,000 0 575,000 0 0 กอง

สาธารณสุขฯ



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไข ครั้งที่ 10
8 สาธารณสุข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

ถังน้ํา แบบไฟเบอรกลาส 

ขนาดความจุ 2,500 ลิตร 

จํานวน 1 ถัง

10,100 0 10,100 0 10,100 0 0 กอง

สาธารณสุขฯ



9 สาธารณสุข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง

พรอมอุปกรณฉีดน้ํา 

จํานวน 1 เครื่อง

17,000 0 17,000 0 17,000 0 0 กอง

สาธารณสุขฯ
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ที่ แผนงาน วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตามแผนฯ

 ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

1 การศาสนา

วัฒนธรรมฯ

เพื่อใชในการ

ปฎิบัติงานของ

เจาหนาที่

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ

งานสํานักงาน (จอแสดง

ภาพขนาดไมนอยกวา 19 

นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง

          17,000 0 17,000 0 17,000 17,000 0 สํานัก

ปลัดเทศบาล



2 การศาสนา

วัฒนธรรมฯ

เพื่อใชในการ

ปฎิบัติงานของ

เจาหนาที่

เครื่องขยายเสียง กําลังขับ 

220-240V/ AC50/60 Hz 

จํานวน 2 เครื่อง  ๆ ละ 

3,000 บาท

            6,000 0 6,000 0 6,000 6,000 0 สํานัก

ปลัดเทศบาล



3 การศาสนา

วัฒนธรรมฯ

เพื่อใชในการ

ปฎิบัติงานของ

เจาหนาที่

ลําโพง ชนิดติดผนัง ขนาด

ไมนอยกวา 5 นิ้ว กําลังขับ 

600 w @80 HM ความถี่

ตอบสนอง 40 Hq-200 Hz 

จํานวน 1 ชุด (4 ตัว)

            3,800 0 3,800 0 3,800 3,800 0 สํานัก

ปลัดเทศบาล



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 9
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ที่ แผนงาน วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

1 การรักษาความ

สงบภายใน

เพื่อใชในการ

ปฎิบัติงานของ

เจาหนาที่

ตูลําโพงอเนกประสงคแบบลาก

จูงแบบเคลื่อนที่พรอมไมคลอยมี

แอมปในตัว เลน USB/MP WMA

 PA Speaker System ไมนอย

กวา 450 W จํานวน 1 เครื่อง

     20,000 -         20,000   -    20,000   14,590   5,410      สํานัก

ปลัดเทศบาล



2 การรักษาความ

สงบภายใน

เพื่อใชในการ

ปฎิบัติงานของ

เจาหนาที่ และเหตุ

วาตภัย

เลื่อยโซยนต ขนาดไมนอยกวา 

0.8 แรงมา พรอมบารโซและโซ

ขนาดไมนอยกวา 11.5 นิ้ว 

จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 10,000 

บาท

     20,000 -         18,000   -    -        17,000   1,000      สํานัก

ปลัดเทศบาล



3 การรักษาความ

สงบภายใน

เพื่อใชในการ

ปฎิบัติงานของ

เจาหนาที่

ตูชารจแบตเตอรี่แบบรถเข็น 

แรงดันไฟฟา 220V-240V 

แรงดันไฟออก ตั้งแต 6V-60V 

สามารถใชไดทั้งแบตเตอรี่น้ํา/

แหง จํานวน 1 เครื่อง

      8,000 -         8,000     -    8,000     5,400     2,600      สํานัก

ปลัดเทศบาล



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 9
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ที่ แผนงาน วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 

64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตามวัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5

1  คอมพิวเตอร

หรือ

อิเล็กทรอนิกส

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก

พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 

(Ink Tank Printer) จํานวน

 3 เครื่อง

12,900 0 8,600 0 8,600 0 0 กองชาง 

0 4,300 0 4,300 4,300 0 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6

2 อุตสาหกรรม

และการโยธา

เพื่อรองรับเจาหนาที่ที่มา

ปฎิบัติงานไดอยางเพียงพอ
เกาอี้ทํางานแบบมีพนักพิง 

จํานวน 7 ตัว

17,500 0 10,000 0 0 9,200 800 กองชาง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไข ครั้งที่ 9

3 อุตสาหกรรม

และการโยธา

เพื่อทดแทนของเดิมที่มีอายุ เครื่องปรับอากาศแบบแยก

สวน แบบตั้งพื้นหรือแบบ

แขวนระบบ Inverter 

ขนาด 24,000 บีทียู 

จํานวน  1 เครื่อง

32,400 0 32,400 0 0 31,800 600 กองชาง 

4 อุตสาหกรรม

และการโยธา

เพื่อรองรับเจาหนาที่ที่มา

ปฎิบัติงานไดอยางเพียงพอ
โตะทํางานผูบริหาร แบบ

เขามุม จํานวน 1 ตัว

8,650 0 8,650 0 0 8,650 0 กองชาง
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ที่ แผนงาน วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 

64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตามวัตถุประสงค

5 อุตสาหกรรม

และการโยธา

เพื่อใชในการปฎิบัติงานของ

เจาหนาที่
เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 

800 VA จํานวน 2 เครื่อง ๆ

 ละ 2,500 บาท

5,000 0 5,000 0 5,000 5,000 0 กองชาง 

6 อุตสาหกรรม

และการโยธา

เพื่อใชในการปฎิบัติงานของ

เจาหนาที่
เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ

งานสํานักงาน (จอแสดง

ภาพขนาดไมนอยกวา 19 

นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง

17,000 0 17,000 0 16,000 16,000 1,000 กองชาง 

7 อุตสาหกรรม

และการโยธา

เพื่อใหมีเครื่องมือใชในการ

ปฎิบัติงานอยางเพียงพอ
เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ

งานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอแสดงภาพขนาดไมนอย

กวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 

เครื่อง

22,000 0 22,000 0 22,000 22,000 0 กองชาง 

8 อุตสาหกรรม

และการโยธา

เพื่อใหมีเครื่องมือใชในการ

ปฎิบัติงานอยางเพียงพอ
 - เครื่องพิมพแบบฉีด 

(Inkjet Printer) สําหรับ

กระดาษขนาด A3 จํานวน 

1 เครื่อง

6,300 0 6,300 0 6,300 0 0 กองชาง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 9

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไข ครั้งที่ 10
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ที่ แผนงาน วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 

64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตามวัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 10

9 อุตสาหกรรม

และการโยธา

เพื่อใหประชาชนใชในการออก

กําลังกาย ของชุมชนน้ําลอม/

ฟาใหม/มณเฑียร

อุปกรณบริหารแขน 

หนาอก หัวไหล มีอุปกรณ

บริหารขอเขา ขาจํานวน 3 

เครื่อง/อุปกรณบริหารขา 

สะโพก หัวไหล จํานวน 3 

เครื่อง/อุปกรณบริหารขา 

สะโพก จํานวน 3 เครื่อง/

อุปกรณบริหารเอว สะโพก

คู จํานวน 3 เครื่อง/

อุปกรณบริหารแขน หนา

ทอง จํานวน 3 เครื่อง/

อุปกรณบริหารแขน หนา

ทอง หัวไหล จํานวน 3 

เครื่อง

471,000 0 471,000 0 471,000 0 0 กองชาง 
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ที่ แผนงาน วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

หนวยงาน

ที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตามวัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5

1 แผนงานเคหะและชุมชน เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

 - เครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 kVA 

จํานวน 2 เครื่อง

11,800 0 5,800 0 5,800 0 0 กองชาง

สุขาฯ



2 แผนงานเคหะและชุมชน เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน

ประมวนผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม

นอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง

22,000 0 22,000 0 22,000 0 0 กองชาง

สุขาฯ



3 แผนงานเคหะและชุมชน เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

เครื่องทําน้ําเย็น จํานวน 4 เครื่อง      16,000 0 8,000 0 8,000 0 0 กองชาง

สุขาภิบาล



4 แผนงานเคหะและชุมชน เพื่อใชในการ

ปฎิบัติงานของ

เจาหนาที่ และเหตุ

วาตภัย

เลื่อยโซยนต ขนาดไมนอยกวา 0.8

 แรงมา พรอมบารโซและโซขนาด

ไมนอยกวา 11.5 นิ้ว จํานวน 2 

เครื่อง ๆ ละ 10,000 บาท

     20,000 0 18,000 0 0 17,000 1,000 กองชาง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 9
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ที่ แผนงาน วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

หนวยงาน

ที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตามวัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไข ครั้งที่ 10

5 แผนงานเคหะและชุมชน เพื่อใชในการ

ปฎิบัติภารกิจ

บรรทุกกิ่งไม ใบไม 

ขยะมูลฝอย วัสดุ 

อุปกรณ'ในการ

ปฎิบัติงาน

รถยนตบรรทุก (ดีเซล) ชนิด 6 ลอ

 จํานวน 1 คัน

 1,075,000 0 1,075,000 0 1,075,000 0 0 กองชาง 

6 แผนงานเคหะและชุมชน เพื่อใหมีครุภัณฑใน

การปฎิบัติงานใหมี

ประสิทธิภาพ

เครื่องตัดหญาขอแข็ง จํานวน 2 

เครื่อง

     19,000 0 19,000 0 19,000 0 0 กองชาง

สุขาฯ
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ที่ แผนงาน วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

1 - เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

เครื่องปรับอากาศ  (มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด

 12,000 บีทียู จํานวน 1 

เครื่อง

17,000 17000 0 0 17,000 0 0 สถานธนานุบาล 

2 - เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

เครื่องปรับอากาศ  (มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด

 12,000 บีทียู จํานวน 1 

เครื่อง

32,400 32400 0 0 32,400 0 0 สถานธนานุบาล 

3 - เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

 - โตะอเนกประสงค 

จํานวน 2 ตัว

      10,000 4000 0 0 4,000 0 0 สถานธนานุบาล 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6

4 - เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

 - เกาอี้สํานักงาน แบบมี

พนักพิง จํานวน 7 ตัว

14,000 14000 0 0 14,000 0 0 สถานธนานุบาล 
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โครงการที่ไดรับงบประมาณแตไมไดดําเนินการใน หวงปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลเมืองนาน มีดังนี้

 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 

64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมา

ณคงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5

1 โครงการกอสราง

อาคารเก็บอุปกรณ

บริเวณสุสานลอม

เชียงของ

เพื่อใหมีสถานที่เก็บ

อุปกรณในสุสาน

ลอมเชียงของ

 - กอสรางอาคาร ค.

ส.ล.  ขนาดกวาง  5.00

 เมตร  ยาว  10.00 

เมตร  สูง 3.00 เมตร  

หรือมีพื้นที่รวมไมนอย

กวา 50 ตารางเมตร  -

 หลังคามุงดวยเมทัลชีท

500,000 500,000 0 500,000 0 0 0 จํานวนพื้นที่ที่กอสราง กองชาง  เนื่องจากได

สํารวจขอเท็จจริง

แลวพื้นที่ที่จะ

ดําเนินการ

กอสรางจะทําให

พื้นที่บริการ

ฌาปนกิจคับแคบ

จึงไดโอนเงินไปตอ

เติมอาคารเดิมที่มี

อยูเพื่อใชตาม

วัตถุประสงค ใน

รายการที่ 8
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 

64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมา

ณคงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

2 คาบํารุงรักษาและ

ปรับปรุงที่ดินและ

สิ่งกอสราง (กองชาง

สุขาฯ)

เพื่อคาบํารุงรักษา

และปรับปรุงที่ดิน

และสิ่งกอสราง 

และบํารุงรักษา

สิ่งกอสรางตาง ๆ 

ใหสามารถใชงานได

ตามปกติ

คาใชจายในการ

ปรับปรุงที่ดินใหมี

มูลคาเพิ่มขึ้นและเปน

คาบํารุงรักษาซอมแซม

สิ่งกอสราง

600,000 100,000 0 100,000 0 0 0 จํานวนครั้งที่

บํารุงรักษาและ

ปรับปรุง

กองชางสุขาฯ 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 

64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมา

ณคงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5

3 โครงการกอสรางคัน

ดินระบบฝงกลบขยะ

มูลฝอย ระยะที่ 2 ชั้น

ที่ 2 เทศบาลเมืองนาน

 - เพื่อฟนฟู

เศรษฐกิจและสังคม

ที่ไดรับผลกระทบ

จากการระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019  - เพื่อ

กระตุนเศรษฐกิจ

ฐานรากสรางงาน 

สรางรายได  - เพื่อ

กอสรางคันดิน

ระบบฝงกลบขยะ

มูลฝอย

 - กอสรางคันดินระบบ

ฝงกลบขยะมูลฝอย

ระยะที่ 2 ชั้นที่ 2 มี

รายละเอียดดังนี้  1.1 

กอสรางคันดินระบบฝง

กลบขยะมูลฝอย ระยะ

ที่ 2 ชั้นที่ 2  - ความ

ยาวประมาณ 450.00 

เมตร  - ความกวางไม

นอยกวา 3.00 เมตร  -

 ความกวางไมนอยกวา

 3.00 เมตร  - ความ

กวางไมนอยกวา 3.00 

เมตร  - เอียงลาด 1:2 

 - มีปริมาตรงานดินไม

นอยกวา 12,150 

ลูกบาศกเมตร  1.2 ปู

แผน HDPE (High 

density 

polyethylene)  - 

ความหนา 1.5 

มิลลิเมตร   - พื้นที่รวม

ประมาณ 9 938 ตาราง

5,436,000 5,436,000 0 5,400,000 0 0 36,000 จํานวนพื้นที่ที่กอสราง กองชาง

สุขาภิบาล

 ไมไดดําเนินการ

เนื่องจากปจจุบัน

ปริมาณขยะที่จะ

นําไปฝงกลบ ยัง

มีปริมาณที่ยังไมพึ

ยงพอที่จะ

ดําเนินการและได

นํางบประมาณไป

ตั้งจายเปน

รายการใหมใน

รายการที่ 4
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 
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งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมา

ณคงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6

4 โครงการปรับปรุง

หลังคาอาคารคัดแยก

ขยะมูลฝอยบริเวณ

ระบบกําจัดขยะมูล

ฝอยของเทศบาลเมือง

นาน

เพื่อปองกันแดด 

และฝนสะดวกตอ

การปฏิบัติงาน

 - ปรับปรุงหลังคามุง

ดวยเมทัลชีท ขนาด

กวาง 6.00 เมตร ยาว 

24.00 เมตร

205,000 205,000 0 0 0 0 205,000 จํานวนพื้นที่ที่

ปรับปรุง

กองชางสุขาฯ   

5 คาบํารุงรักษาและ

ปรับปรุงที่ดินและ

สิ่งกอสราง (สํานัก

ปลัด)

เพื่อคาบํารุงรักษา

และปรับปรุงที่ดิน

และสิ่งกอสราง 

และบํารุงรักษา

สิ่งกอสรางตาง ๆ 

ใหสามารถใชงานได

ตามปกติ

คาใชจายในการ

ปรับปรุงที่ดินใหมี

มูลคาเพิ่มขึ้นและเปน

คาบํารุงรักษาซอมแซม

สิ่งกอสราง

10,000 10,000 0 0 0 0 10,000 จํานวนครั้งที่

บํารุงรักษาและ

ปรับปรุง

สํานักปลัด 

6 คาบํารุงรักษาและ

ปรับปรุงที่ดินและ

สิ่งกอสราง (กอง

สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม)

เพื่อคาบํารุงรักษา

และปรับปรุงที่ดิน

และสิ่งกอสราง 

และบํารุงรักษา

สิ่งกอสรางตาง ๆ 

ใหสามารถใชงานได

ตามปกติ

คาใชจายในการ

ปรับปรุงที่ดินใหมี

มูลคาเพิ่มขึ้นและเปน

คาบํารุงรักษาซอมแซม

สิ่งกอสราง

50,000 50,000 0 46,000 0 0 4,000 จํานวนครั้งที่

บํารุงรักษาและ

ปรับปรุง

กอง

สาธารณสุขฯ
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 
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งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมา

ณคงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต ความมั่นคงของมนุษยเพื่อความเขมแข็งของชุมชนและสังคม รองรับการเปนเมืองอัจฉริยะ (Smart City)        

 3.1 แผนงานการศึกษา

7 โครงการจัดกิจกรรม

วันครู

 -เพื่อสงเสริม

สนับสนุนวิชาชีพครู

และสรางขวัญ

กําลังใจแกพนักงาน

ครู  -เพื่อความรัก

สามัคคีในหมูคณะ

จัดกิจกรรมวันครูโดยมี

 พนักงานครูสังกัด

เทศบาลเมืองนานและ

บุคลากรทางการศึกษา

25,000 25,000 0 0 0 0 25,000 จํานวนครูและ

บุคลากรที่เขารวม

กิจกรรม

กอง

การศึกษา/

งาน

ศึกษานิเทศก

 ไมไดดําเนินการ

เนื่องจาก

สถานการณโค

วิด-19

8 โครงการแขงขันกีฬาสี

โรงเรียนสังกัดเทศบาล

เมืองนาน

 -เพื่อใหนักเรียนได

ออกกําลังกายรักษา

สุขภาพอนามัยของ

ตนเอง  -เพื่อฝก

นักเรียนใหมีน้ําใจ

เปนนักกีฬารูจักใช

เวลาวางใหเกิด

ประโยชน

จัดการแขงขันกีฬาสี

นักเรียนในโรงเรียน

สังกัดเทศบาลเมือง

นานปการศึกษาละ 1  

ครั้ง

60,000 60,000 0 0 0 0 60,000 จํานวนนักเรียนที่เขา

รวมกิจกรรม

กอง

การศึกษา/

งานสงเสริม ฯ

 ไมไดดําเนินการ

เนื่องจาก

สถานการณโค

วิด-19

9 โครงการเขาคายพัก

แรมเดินทางไกลของ

ลูกเสือ-เนตรนารี

โรงเรียนสังกัดเทศบาล

เมืองนาน

เพื่อใหนักเรียน

ไดรับประสบการณ

จริงและฝกฝนให

เปนผูบําเพ็ญ

ประโยชนแกสวนรวม

จัดกิจกรรมเขาคายพัก

แรมเดินทางไกลลูกเสือ-

เนตรนารี ของนักเรียน

ในโรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมืองนานทั้ง 3 

โรงเรียน

70,000 50,000 0 0 0 0 50,000 จํานวนนักเรียนที่

รวมกิจกรรมคายพัก

แรม

กอง

การศึกษา/

งาน

ศึกษานิเทศก

 ไมไดดําเนินการ

เนื่องจาก

สถานการณโค

วิด-19
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 
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งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมา

ณคงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

10 โครงการมหกรรมการ

จัดการศึกษาทองถิ่น

 - เพื่อ

ประชาสัมพันธและ

เผยแพรศักยภาพ

ขีดความสามารถใน

การจัดประชาชน

ทั่วไปไดรับทราบ  - 

เพื่อพนักงานครูและ

บุคลากรทางการ

ศึกษาไดแลกเปลี่ยน

เรียนรูองคการศึกษา

ไดแลกเปลี่ยน

เรียนรูองคความรูใน

การจัดการศึกษา

จัดกิจกรรมจํานวน 1 

ครั้ง

100,000 100,000 0 0 0 0 100,000 จํานวนกิจกรรมที่จัด กอง

การศึกษา/

งาน

ศึกษานิเทศก

 ไมไดดําเนินการ

เนื่องจาก

สถานการณโค

วิด-19

11 โครงการสราง

ภูมิคุมกันยาเสพติด

เด็กและเยาวชนนอก

สถานศึกษา

เพื่อสงเสริมใหเด็ก

และเยาวชนที่อยู

นอกระบบของ

สถานศึกษาไดมี

ภูมิคุมกันที่เหมาะสม

 เพื่อใหปลอดภัย

จากการติดยาเสพติด

จัดกิจกรรมสงเสริม

ภูมิคุมกันใหกับเด็กและ

เยาวชนที่อยูนอกระบบ

การศึกษา

200,000 200,000 0 0 0 0 200,000 จํานวนเด็กและ

เยาวชนที่เขารวม

กิจกรรม

กองการศึกษา  ไมไดดําเนินการ

เนื่องจาก

สถานการณโค

วิด-19
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 
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งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมา

ณคงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

12 โครงการคาพัฒนา

บุคลากรครูสอนเด็ก

ดอยโอกาส

เพื่อสงเสริมใหครู

อาสาเด็กดอย

โอกาสที่อยูในสังกัด

เทศบาลเมืองนาน

ไดรับการพัฒนา

ความรู ทักษะ การ

ทํางาน

ครูอาสาเด็กดอยโอกาส

ไดเขารับการฝกอบรม 

หรือการพัฒนาตาง ๆ 

เพื่อนํามาใชในการ

พัฒนางานของตนเอง

ตอไป

6,000 6,000 0 0 0 0 6,000 ครูอาสาเด็กดอย

โอกาสที่เขารวมอบรม

กองการศึกษา  

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5

13 โครงการแขงขันกีฬา

นักเรียนองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

แหงประเทศไทย

เพื่อใหนักเรียนมี

สุขภาพแข็งแรงและ

แสดงความเปนเลิศ

ดานกีฬา

แขงขันกีฬานักเรียน

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นแหงประเทศ

ไทยในระดับภาคเหนือ

และระดับประเทศ

50,000 50,000 0 0 0 0 50,000 จํานวนนักเรียนที่เขา

รวมแขงขันกีฬา

กอง

การศึกษา/

งานสงเสริมฯ

 ไมไดดําเนินการ

เนื่องจาก

สถานการณโค

วิด-19

14 โครงการงานวันเด็ก

แหงชาติ

เพื่อใหทุกภาคสวนมี

สวนรวมรับผิดชอบ

ตออนาคตของชาติ

และไดรูถึง

ความสําคัญของ

เด็กไทย

จัดกิจกรรมวันเด็ก 

จํานวน 1 ครั้ง

100,000 100,000 0 0 0 0 100,000 จํานวนกิจกรรมที่จัด กอง

การศึกษา/

งานสงเสริมฯ

 ไมไดดําเนินการ

เนื่องจาก

สถานการณโค

วิด-19
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งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมา

ณคงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6

15 โครงการอบรมสัมมนา

 "การจัดระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา

ปฐมวัยขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น" 

(ตามกฎกระทรวง

ประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. 2561)

เพื่อสงเสริม

ศักยภาพพนักงาน

ครูสังกัดเทศบาล

เมืองนาน ที่จัด

การศึกษาในระดับ

ปฐมวัยในสถานศึกษา

เปนคาใชจายในการ

ลงทะเบียนเขารับการ

อบรมโครงการ 

ประกอบดวย คาอาหาร

 คาอาหารวาง 

คาตอบแทนวิทยากร 

เอกสารและวัสดุอุปกรณ

36,000 36,000 0 0 0 0 36,000 จํานวนพนักงานครูที่

ไดรับการพัฒนาและ

สงเสริม

กองการศึกษา  ไมไดดําเนินการ

เนื่องจาก

สถานการณโค

วิด-19

 3.2 แผนงานสาธารณสุข

16 โครงการพัฒนา

ศักยภาพกลุมแกนนํา

ชุมชนดานสุขภาพ

 - เพื่อสรางขวัญ

และกําลังใจใหกับ 

อสม.  - เพื่อใหเกิด

ความสามัคคีและ

การรวมกลุมของ 

อสม. มีความ

เขมแข็งมากขึ้น

จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

ศักยภาพใหแก

อาสาสมัครสาธารณสุข 

เขตเทศบาลเมืองนาน 

จํานวน 250 คน

40,000 40,000 0 0 0 0 40,000 จํานวนผูเขารวม

กิจกรรม

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม

 ไมไดดําเนินการ

เนื่องจาก

สถานการณโค

วิด-19
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 

64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมา

ณคงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

17 โครงการฝกอบรมและ

ศึกษาดูงานกลุมแกน

นําในชุมชน

 - เพื่อใหกลุมแกน

นําในชุมชน ได

ศึกษาหาความรู 

แลกเปลี่ยน

ประสบการณ และ

สามารถนําความรูที่

ไดรับมาประยุกตใช

ในการพัฒนาชุมชน

และกลุมองคกรของ

ตนเองได

เปนคาใชจายตางๆใน

การฝกอบรมศึกษาดู

งานของกลุมแกนนําใน

ชุมชน เชน ประธาน

ชุมชน/กลุมแมบาน

สตรี/กลุมผูสูงอายุ 

และกลุมตางๆในเขต

เทศบาลเมืองนาน ฯลฯ

300,000 300,000 0 300,000 0 0 0 จํานวนผูอบรมและ

ศึกษาดูงาน

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม

 ไมไดดําเนินการ

เนื่องจาก

สถานการณโค

วิด-19

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5

18 โครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ

  - เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตคน

พิการทั้งดาน

รางกายและจิตใจ

สรางความเขมแข็ง

ของกลุมคนพิการ  

 - เพื่อสราง

เครือขายความ

ชวยเหลือผูพิการ

 - จัดกิจกรรมใหแก

กลุมผูพิการ, ผูดูแลผู

พิการอยางนอย 1 ครั้ง

เชน  แขงขันกีฬา, การ

เสริมสรางสุขภาพกาย 

ใจ  - การฝกอบรมให

ความรูแกผูพิการ 

ผูดูแลผูพิการ อยาง

นอย 1 ครั้ง/ป

20,000 20,000 0 0 0 0 20,000 จํานวนผูพิการที่

ไดรับการดูแล

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม

 ไมไดดําเนินการ

เนื่องจาก

สถานการณโค

วิด-19
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 

64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมา

ณคงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6

19 โครงการชุมชน

ปลอดภัยเทศบาล

เมืองนาน

 - เพื่อใหประชาชน

เขามามีสวนรวมใน

การวางแผน ในการ

พัฒนาดานความ

ปลอดภัยตาง ๆ ใน

ชุมชน  - เพื่อตอ

ยอดโครงการชุมชน

ปลอดภัยของ

เทศบาลเมืองนาน

ใหมีประสิทธิภาพ

และดียิ่งขึ้น  - เพื่อ

ประชาสัมพันธ

นโยบายของ

ผูบริหาร   - เพื่อ

ขยายเครือขายและ

สรางชุมชนปลอดภัย

ในพื้นที่ใกลเคียง

ชุมชนในเขตเทศบาล

เมืองนาน จํานวน 28 

ชุมชน 3 หมูบาน โดย 

 - สํารวจจุดเสี่ยงใน

ชุมชน  - จัดกิจกรรม

รณรงคดานความ

ปลอดภัยตาม 13 

ตัวชี้วัด

100,000 100,000 0 50,000 0 0 50,000 จํานวนผูเขารวม

โครงการในแตละ

ชุมชน

กอง

สาธารณสุข
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 

64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมา

ณคงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

 3.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

20 โครงการวันเทศบาล 

24 เมษายน

 - เพื่อใหคณะ

ผูบริหาร สมาชิก

สภาพนักงาน ลูกจาง

  และประชาชนมี

สวนรวมในการจัด

กิจกรรม  - เพื่อ

เสริมสรางความ

สามัคคีรวมมือรวม

ใจที่จะพัฒนา

ทองถิ่นให

เจริญกาวหนา

จัดกิจกรรมตาม

แนวทางนโยบายของ

กระทรวงมหาดไทย

จํานวน 1 ครั้ง เชน 

ทําบุญตักบาตร เลี้ยง

พระ พัฒนาทําความ

สะอาด เทศบาล 

กิจกรรมรณรงคตางๆ

50,000 50,000 0 0 0 0 50,000  จํานวนผูเขารวม

โครงการ

สํานักปลัดฯ/

ฝาย

อํานวยการ

 ไมไดดําเนินการ

เนื่องจาก

สถานการณโค

วิด-19

 3.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธารรมและนันทนาการ

21 โครงการกีฬาเปตอง

เพื่อสุขภาพ

 - เพื่อสงเสริมการ

ออกกําลังกายใน

กลุมของผูสูงอายุ  - 

เพื่อใหผูสูงอายุไดมี

การรวมกลุมทํา

กิจกรรมที่สนใจ

รวมกัน

จัดการแขงขันกีฬาเป

ตองผูสูงอายุในเขต

เทศบาลเมืองนานโดยมี

ผูเขารวมโครงการ

ประมาณ 300 คน 

จํานวน 1 ครั้ง/ป

30,000 30,000 0 30,000 0 0 0 จํานวนผูเขารวม

กิจกรรม

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม

 ไมไดดําเนินการ

เนื่องจาก

สถานการณโค

วิด-19
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 

64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมา

ณคงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6

22 โครงการบูรณาการ

แผนพัฒนาในระดับ

พื้นที่ในเขตเทศบาล

เมืองนาน

เพื่อใหการเชื่อมโยง

และบูรณาการ

แผนพัฒนาในระดับ

พื้นที่เปนไปดวย

ความเรียบรอยและ

มีประสิทธิภาพ

จัดฝกอบรม/จัดทําเวที

ประชาคมหมูบานและ

ชุมชน บูรณาการจัดทํา

แผนพัฒนาหมูบานและ

แผนชุมชน ประสาน

จัดทําโครงการรวมถึง

ติดตามผลการ

ดําเนินงานและทบทวน

การจัดทําแผนพัฒนา

หมูบานและชุมชน ทั้ง 

31 แหง

30,000 0 30,000 0 0 0 30,000 จํานวนผูเขารวม

โครงการ

กอง

ยุทธศาสตร

และ

งบประมาณ

 ไมไดดําเนินการ

เนื่องจาก

สถานการณโค

วิด-19
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 

64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมา

ณคงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

 4. ยุทธศาสตรดานศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

 4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

23 โครงการจัดงานพิธีสู

มาคารวะพระเถระชั้น

ผูใหญ ผูวาราชการ

จังหวัด หัวหนาสวน

ราชการประจําจังหวัด

 คณะผูบริหารทองถิ่น

สมาชิกสภาทองถิ่น

เทศบาลเมืองนาน

เพื่อเปนการอนุรักษ

ขนบธรรมเนียม

ประเพณีเนื่องในงาน

เทศกาลสงกรานต 

และปใหมเมืองตาม

ประเพณีลานนา

จัดซื้อสิ่งของและวัสดุ

ตางๆที่ใชในพิธีรดน้ํา

ดําหัว พระเถระชั้น

ผูใหญ ผูวาราชการ

จังหวัด หัวหนาสวน

ราชการประจําจังหวัด 

คณะผูบริหารทองถิ่น

สมาชิกสภาทองถิ่น

เทศบาลเมืองนาน

จํานวน 1 ครั้ง/ป

30,000 30,000 0 0 0 0 30,000 จํานวนครั้งในการจัด

กิจกรรม

สํานักปลัด/

ฝาย

อํานวยการ

 ไมไดดําเนินการ

เนื่องจาก

สถานการณโค

วิด-19

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แกไข ครั้งที่ 5

24 โครงการแหเทียน

พรรษา

เพื่อรักษา

ขนบธรรมเนียมและ

วัฒนธรรมสืบไป

จัดงานแหเทียนพรรษา

โดยมีชุมชนเขารวมใน

เขตเทศบาลเมืองนาน 

จํานวน 1 ครั้ง

100,000 100,000 0 0 0 0 100,000 จํานวนชุมชนที่เขา

รวมกิจกรรม

กอง

การศึกษา/

งานสงเสริมฯ

 ไมไดดําเนินการ

เนื่องจาก

สถานการณโค

วิด-19

 4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

25 โครงการทําบุญตัก

บาตรวันขึ้นปใหม

เพื่อใหประชาชนได

มีสวนรวมใน

กิจกรรมและทําบุญ

ตักบาตร

จัดกิจกรรมทําบุญตัก

บาตรวันขึ้นปใหมในเขต

เทศบาลเมืองนาน 

จํานวน 1 ครั้ง

20,000 20,000 0 0 0 0 20,000 จํานวนกิจกรรมที่

ดําเนินการ

กอง

การศึกษา/

งานสงเสริมฯ

 ไมไดดําเนินการ

เนื่องจาก

สถานการณโค

วิด-19
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 

64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมา

ณคงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

 5. ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอทและพลังงาน

 5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

26 สมทบโครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพระบบ

รวบรวมน้ําเสีย

เทศบาลเมืองนาน 

จังหวัดนาน

เพื่อสมทบใหกรม

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

ตามหนังสือที่ สท 

1005.3/655 ลง

วันที่ 19 ม.ค 2561

สมทบในการกอสราง

ระบบรวบรวมน้ําเสีย

ในพื้นที่บานสวนหอม 

หมูที่ 3 บานดอน

สวรรค หมูที่ 8 และ

บานฟาใหม หมูที่ 9 

ของเทศบาลเมืองนาน

1,828,000 1,828,000 0 1,320,565 0 0 507,435 จํานวนครั้งที่สมทบ กองชางสุขาฯ  ไมได

ดําเนินการ 

เนื่องจากใช

งบประมาณคาง

จาย ป 2562 (กัน

เงิน)

 6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและการบริการ

 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

27 โครงการอบรมความรู

คูคุณธรรม

เพื่อเสริมสราง

คุณธรรม สราง

ภูมิคุมกันมี

พฤติกรรมเชิง

สรางสรรคที่เสี่ยง

ตอผลประโยชนทับ

ซอน

จัดอบรมเพื่อสราง

ความรู คุณธรรมที่ดี 

ใหแกพนักงานเทศบาล

เมืองนาน

20,000 20,000 0 0 0 0 20,000  จํานวนผูเขารวม

กิจกรรม

สํานักปลัดฯ  ไมไดดําเนินการ

เนื่องจาก

สถานการณโค

วิด-19
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 

64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมา

ณคงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

 6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

28 โครงการฝกอบรมและ

ทบทวนเพื่อพัฒนา

ศักยภาพ อปพร. 

เทศบาลเมืองนาน

1.เพื่อจัดทําการ

ฝกอบรม ทบทวน

ตามนโยบายของ

กระทรวงมหาดไทย

2.เพื่อให อปพร.มี

สวนรวมในการ

ชวยเหลือราชการ

และการบรรเทาสา

ธารณภัยตาง ๆ 3.

เพื่อสนับสนุนกิจการ

อปพร. .ในเขต

เทศบาลเมืองนาน

1. ฝกอบรม ทบทวน

2. ฝกอบรมและศึกษา

ดูงาน อปพร.ในเขต

เทศบาลและเจาหนาที่ที่

เกี่ยวของของเทศบาล

เมืองนาน

50,000 50,000 0 0 0 0 50,000  จํานวนผูเขาอบรม 

ทบทวนและศึกษาดู

งานเพื่อพัฒนา

ศักยภาพ เพิ่มเติม

ความรู

สํานักปลัด/

ฝายปกครองฯ

 ไมไดดําเนินการ

เนื่องจาก

สถานการณโค

วิด-19
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 

64

งปม.อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมา

ณคงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

 6.3 แผนงานสาธารณสุข

29 โครงการจัดกิจกรรม

เนื่องในสัปดาห

ผูสูงอายุแหงชาติ

เพื่อแสดงออกซึ่ง

ความกตัญู 

กตเวทีตอผูสูงอายุ

และเปนการสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณี

อันดีงามของทองถิ่น

ใหอยู คูสังคมไทย

สนับสนุน

คณะกรรมการชุมชนใน

การจัดกิจกรรมของ

ชมรมผูสูงอายุในเขต

เทศบาลเมืองนาน อาทิ

 การจัดแขงขันกีฬา

ผูสูงอายุ การจัดเวที

เสวนาพบปะ

แลกเปลี่ยนเรียนรู

กิจกรรมของผูสูงอายุ

แตละชุมชนในเขต

เทศบาลเมืองนาน 28 

ชุมชน กับ 3 หมูบาน

100,000 100,000 0 100,000 0 0 0 จํานวนรอยละ 80  

มีผูเขารวมกิจกรรม

กอง

สาธารณสุขฯ

 ไมไดดําเนินการ

เนื่องจาก

สถานการณโค

วิด-19
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิต งปม.ตาม

แผนฯ ป 64

งปม.

อนุมัติ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

งบประมา

ณคงเหลือ

(บาท)

 ตัวชี้วัด (KPI) หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สําเร็จตาม

วัตถุประสงค

30 สมทบกองทุนสวัสดิการ

ชุมชน

- เพื่อสมทบ

กองทุนสวัสดิการ

ชุมชนตําบลในเวียง

- สงเสริมการออม

เงินโดยเริ่มจาก

ประชาชนกอน  - 

เพื่อชวยเหลือดาน

สวัสดิการแก

สมาชิกดาน เกิด 

แก เจ็บ ตาย

อุดหนุนงบประมาณ

ใหแก สวัสดิการชุมชน

ตําบลในเวียง เทศบาล

เมืองนาน  28 ชุมชน 

3 หมูบาน ในเขต

เทศบาลเมืองนาน

300,000 300,000 0 0 0 0 300,000 รอยละ 80 ของผู

ออมและสวัสดิการที่

ไดรับ

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม

 ไมไดดําเนินการ

เนื่องจากหวงเวลา

ดังกลาวอยูระหวาง

เปลี่ยนระเบียบ

กองทุนสวัสดิการ

ชุมชนตําบลในเวียง

และตองประชุม

ชี้แจงใหกับสมาชิก

ทั้ง 31 ชุมชน
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ผลการดำเนินงาน 6 ยุทธศาสตร (โครงการดำเนินการเอง/ไดรับประมาณสนับสนุน และบูรณาการรวมกับ
หนวยงานอ่ืน) ดังนี้ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1 โครงการปรับปรุงหลังคาตลาดสด เทศบาลเมืองนาน บริเวณชุมชนบานพระเนตร        

(ตอจากโครงการเดมิ) งบประมาณ  450,000 บาท 

1.2 

1.2 โครงการปรับปรุงพ้ืนกระเบ้ืองบริเวณโรงอาหาร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองนาน 

  (บานพระเนตร) งบประมาณ 247,000 บาท 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานเศรษฐกิจการลงทุนและการทองเท่ียว 
2.1 โครงการหนาวนี้กระซิบรักท่ีนาน งบประมาณ 199,712 บาท 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานสังคมคุณภาพชีวิตและความม่ันคงของมนุษยเพ่ือความเขมแข็งของชุมชนและสังคม
รองรับการเปนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 
3.1  โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (โครงการสถานศึกษาปลอดภัย ใสใจ 
ปลอดโควิด-19)  งบประมาณ จำนวน 41,500 บาท   

3.2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (โครงการ  smart living ในกลุม
ผูปวย LTC เทศบาลเมืองนาน) งบประมาณ 425,150 บาท   
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3.3 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองนาน ประจำป
งบประมาณ 2564 งบประมาณ 280,000 บาท        

ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานศิลปะ วัตนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 
4.1 งานลอยกระทงประจำป งบประมาณ 57,490 บาท 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดและพลังงาน  
5.1 โครงการคาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสียเทศบาลเมืองนาน จังหวัดนาน 
งบประมาณรวมท้ังโครงการ 17,970,000 บาท 

5.2 การเก็บตัวอยางน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียเพ่ือตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองนาน 

รวมกับ สำนักงานส่ิงแวดลอม ภาคท่ี 2 (ลำปาง) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการบริหารจัดการและการบริหาร 
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6.1 โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนานและนายกเทศมนตรีเมืองนาน 
   งบประมาณ 1,244,560 บาท 

6.2 โครงการเทศบาลเมืองนานเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)  ปงบประมาณ 
2564  งบประมาณ 179,390 บาท 
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6.3 โครงการเบ้ียยังชีพผูสูงอายุในปงบประมาณ พ.ศ.2564 งบประมาณท่ีเบิกจาย  27,693,600  บาท 

*********************************************** 
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โดย 
เทศบาลเมอืงนาน   

อำเภอเมืองนาน  จังหวัดนาน 

ผลการประเมินความพึงพอใจ 

ของประชาชนท่ีมีตอผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) 

ของเทศบาลเมอืงนาน   

ในการพัฒนาและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดใีนภาพรวมตาม
ยุทธศาสตรและประเดน็การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด   

ปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
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การประเมินความพึงพอใจ 
เทศบาลเมืองนาน  ไดใชแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอผลการดำเนินงาน (โครงการ/

กิจกรรม) ของเทศบาลเมืองนาน  ในการพัฒนาและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  ในภาพรวมตาม
ยุทธศาสตรและประเด็นการพัฒนา รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีกำหนดไวเปนเครื่องมือในการ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการดำเนินงานของเทศบาลเมืองนาน  ปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ซ่ึง
การประเมินความพึงพอใจนั้นเปนการประเมินในภาพรวมท้ังปงบประมาณ  มีรายละเอียด  ดังนี้  

 ยุทธศาสตรการพัฒนา 
1. ยุทธศาสตรที่  1 ดานการพฒันาโครงสรางพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตรที่  2. ดานเศรษฐกิจการลงทุนและการทองเที่ยว
3. ยุทธศาสตรที่  3 ดานการพฒันาสังคมคุณภาพชีวิต ความมัน่คงของมนุษยเพื่อความเขมแข็งของชุมชนและ

สังคม รองรับการเปนเมืองอัจฉริยะ (Smart City)        
4. ยุทธศาสตรที่  4 ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปญญาทองถ่ิน
5. ยุทธศาสตรที่  5 ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและพลังงาน
6. ยุทธศาสตรที่  6 ดานการบริหารจัดการและการบริการ

   เปาประสงค  
1. พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอยางท่ังถึง และมีระบบผังเมืองท่ี

มีประสิทธิภาพ 
2. สงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ การทองเท่ียว ใหมีศักยภาพ และมีรายไดเพ่ิมข้ึน
3. สงเสริมการศึกษา และสาธารณสุข สวัสดิการ การบริการชุมชน มีความเปนอยูดีข้ึนสอดคลองกับวิถี

ชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. สงเสริมสนับสนุน ศิลปะ ประเพณี ศาสนาวัฒนธรรมในชุมชนใหไดรับการอนุรักษ ปรับปรุง พัฒนา

ฟนฟู สืบตอไป 
5. สรางจิตสำนึกและสงเสริมการจัดระบบบำบัดน้ำเสียและขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
6. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ ท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานและ ตลอดจนบริหารจัดการพัฒนาเมือง การบริหาร

องคกรตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
  ตัวช้ีวัด 

1. พัฒนาเสนทางคมนาคมใหไดมาตรฐาน ครอบคลุมและท่ัวถึง จำนวนแหลงน้ำท่ีมีการพัฒนาเพ่ือการ
อุปโภค บริโภคอยางท่ัวถึง จำนวนระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการท่ีมีการพัฒนาอยางท่ัวถึง มีระบบผังเมืองท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

2. ประชาชนมีรายไดมีอาชีพท่ีม่ันคง เศรษฐกิจการทองเท่ียวมีศักยภาพ
3. การศึกษา สาธารณสุข สวัสดิการ การบริการชุมชนเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีกำหนด
4. มีการสืบทอดอนุรักษ รักษา ศิลปะ ประเพณี ศาสนาวัฒนธรรมในชุมชน ใหคงอยูสืบไป
5. มีการบริหารจัดการฟนฟูระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดลอมในชุมชนอยางเหมาะสม
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6. วัสดุครุภัณฑเหมาะสำหรับการปฏิบัติงานของหนวยงานมีมาตรฐาน การบริหารจัดการพัฒนาเมือง
การบริหารองคกรเปนไปตามหลักการบริการจัดการบานเมืองท่ีดีและมีประสิทธิภาพ

1. วิธีการประเมิน

1.1  กำหนดรูปแบบในการประเมิน (โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล) 
- กำหนดแบบประเมินความพึงพอใจ
 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของ

เทศบาลเมืองนาน  ในการพัฒนาและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีในภาพรวมตามยุทธศาสตรและ
ประเด็นการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.2  กำหนดระยะเวลาในการประเมิน 
- ประเมินหลังสิน้ปงบประมาณ  สำรวจในชวง เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

1.3  ดำเนินการประเมิน 
- ทำการสุมประเมินประชากร ประชากรเปาหมาย จำนวน 310 คน

1.4   เก็บรวมรวมแบบประเมินและขอมูลท่ีไดจากการแบบประเมิน 
- เก็บรวมรวมแบบประเมินท้ังหมด 271 ชุด ( คิดเปนรอยละ 87.41 % )
- บันทึกขอมูลจากแบบประเมินท้ังหมด 310 ชุด 

1.5  วิเคราะหขอมูลจากแบบประเมิน 
1.5.1  วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูทำแบบประเมินโดยหาคาคะแนนเฉลี่ย 
1.5.2  วิเคราะหความพึงพอใจผลการดำเนินงานฯ  ตามยุทธศาสตรการพัฒนาและประเด็นการ

ประเมินของ อปท.ในเขตจังหวัด  โดยการหาคาความพึงพอใจ  ดังนี้ 
1) ตามยุทธศาสตรการพัฒนา (ภาพรวมท้ังหมด)

- คะแนนความพึงพอใจเต็มท้ังหมดในแตละยุทธศาสตร มีระดับคะแนนเฉลี่ย
ตั้งแต 1 - 5 ซ่ึงหมายถึงนอยท่ีสุด - มากท่ีสุด ดังนี้ 

1.1)  ระดับคะแนน 5 คะแนน ระดบั  พอใจมากท่ีสุด 
1.2)  ระดับคะแนน 4 คะแนน ระดับ  พอใจมาก 
1.3)  ระดับคะแนน 3 คะแนน ระดับ  พอใจปานกลาง 
1.4)  ระดบัคะแนน 2 คะแนน ระดับ  พอใจนอย 
1.5)  ระดับคะแนน 1 คะแนน ระดับ  พอใจนอยท่ีสุด        

ซ่ึงแปลความหมายคะแนน ดังนี้ 
1.1)  ระดับคะแนน 4.21 – 5.00 คะแนน ระดับ  พอใจมากท่ีสุด 
1.2)  ระดับคะแนน 3.41 – 4.20 คะแนน ระดับ  พอใจมาก 
1.3)  ระดับคะแนน 2.61 – 3.40 คะแนน ระดับ  พอใจปานกลาง 
1.4)  ระดบัคะแนน 1.81 – 2.60 คะแนน ระดับ  พอใจนอย 
1.5)  ระดับคะแนน 1.00 – 1.80 คะแนน ระดับ  พอใจนอยท่ีสุด 
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การประเมินความพึงพอใจ 
เทศบาลเมืองนาน  ไดใชแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอผลการดำเนินงาน (โครงการ/

กิจกรรม) ของเทศบาลเมืองนาน  ในการพัฒนาและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  ในภาพรวมตาม
ยุทธศาสตรและประเด็นการพัฒนา รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีกำหนดไวเปนเครื่องมือในการ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการดำเนินงานของเทศบาลเมืองนาน  ปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ซ่ึง
การประเมินความพึงพอใจนั้นเปนการประเมินในภาพรวมท้ังปงบประมาณ  มีรายละเอียด  ดังนี้  

 ยุทธศาสตรการพัฒนา 
1. ยุทธศาสตรที่  1 ดานการพฒันาโครงสรางพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตรที่  2. ดานเศรษฐกิจการลงทุนและการทองเที่ยว
3. ยุทธศาสตรที่  3 ดานการพฒันาสังคมคุณภาพชีวิต ความมัน่คงของมนุษยเพื่อความเขมแข็งของชุมชนและ

สังคม รองรับการเปนเมืองอัจฉริยะ (Smart City)        
4. ยุทธศาสตรที่  4 ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปญญาทองถ่ิน
5. ยุทธศาสตรที่  5 ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและพลังงาน
6. ยุทธศาสตรที่  6 ดานการบริหารจัดการและการบริการ

   เปาประสงค  
1. พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอยางท่ังถึง และมีระบบผังเมืองท่ี

มีประสิทธิภาพ 
2. สงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ การทองเท่ียว ใหมีศักยภาพ และมีรายไดเพ่ิมข้ึน
3. สงเสริมการศึกษา และสาธารณสุข สวัสดิการ การบริการชุมชน มีความเปนอยูดีข้ึนสอดคลองกับวิถี

ชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. สงเสริมสนับสนุน ศิลปะ ประเพณี ศาสนาวัฒนธรรมในชุมชนใหไดรับการอนุรักษ ปรับปรุง พัฒนา

ฟนฟู สืบตอไป 
5. สรางจิตสำนึกและสงเสริมการจัดระบบบำบัดน้ำเสียและขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
6. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ ท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานและ ตลอดจนบริหารจัดการพัฒนาเมือง การบริหาร

องคกรตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
  ตัวช้ีวัด 

1. พัฒนาเสนทางคมนาคมใหไดมาตรฐาน ครอบคลุมและท่ัวถึง จำนวนแหลงน้ำท่ีมีการพัฒนาเพ่ือการ
อุปโภค บริโภคอยางท่ัวถึง จำนวนระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการท่ีมีการพัฒนาอยางท่ัวถึง มีระบบผังเมืองท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

2. ประชาชนมีรายไดมีอาชีพท่ีม่ันคง เศรษฐกิจการทองเท่ียวมีศักยภาพ
3. การศึกษา สาธารณสุข สวัสดิการ การบริการชุมชนเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีกำหนด
4. มีการสืบทอดอนุรักษ รักษา ศิลปะ ประเพณี ศาสนาวัฒนธรรมในชุมชน ใหคงอยูสืบไป
5. มีการบริหารจัดการฟนฟูระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดลอมในชุมชนอยางเหมาะสม
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สวนท่ี  2  ผลการประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2.1  สรุปความพึงพอใจตอผลการดำเนินงาน  (ในภาพรวมท้ังหมด) 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

คะแนนความพึงพอใจ 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

พอใจ
มาก
ท่ีสุด 

พอใจ
มาก 

พอใจ
ปาน
กลาง 

พอใจ
นอย 

พอใจ
นอยท่ีสุด 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวน
รวมในโครงการ/กิจกรรม

14.02 50.92 28.41 5.17 1.48 พอใจมาก 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรู
ขอมูลของโครงการ/กิจกรรม

13.65 48.71 30.26 5.54 1.85 พอใจมาก 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

8.49 48.71 30.63 9.59 2.58 พอใจมาก 

4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรม

11.07 47.60 34.32 6.27 0.74 พอใจมาก 

5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบ
การดำเนินโครงการ/กิจกรรม

8.86 37.27 40.59 11.81 1.48 พอใจปานกลาง 

6. การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ี
กำหนด

10.33 45.39 36.53 6.64 1.11 พอใจมาก 

7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
นำไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน
ทองถ่ิน

10.70 45.02 36.53 6.64 1.11 พอใจมาก 

8. การแกไขปญหา และการตอบสนอง
ความตองการของประชาชน

13.65 43.54 35.06 6.64 1.11 พอใจมาก 

9. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการ
ดำเนินโครงการ/กิจกรรม

13.28 47.97 32.10 5.90 0.74 พอใจมาก 

สรุป  ระดับความพึงพอใจในภาพรวม : อยูในระดับพอใจมาก 
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2.2  สรุปตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ระดับความพึงพอใจ ความพึงพอใจ 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 3.59 พอใจมาก 
2. มกีารประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 3.56 พอใจมาก 
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 3.47 พอใจปานกลาง 
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 3.46 พอใจปานกลาง 
5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 3.37 พอใจปานกลาง 
6. การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 3.53 พอใจมาก 
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 3.62 พอใจมาก 
8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 3.66 พอใจมาก 

คะแนนรวม 3.53 

สรุป  ระดับความพึงพอใจในภาพรวม : อยูในระดับพอใจมาก คาคะแนนเฉล่ีย 3.53 

2.3  สรุปตามยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจการลงทุนและการทองเท่ียว 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ระดับความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจ 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 3.58 พอใจมาก 
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 3.52 พอใจมาก 
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 3.45 พอใจปานกลาง 
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 3.43 พอใจปานกลาง 
5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 3.34 พอใจปานกลาง 
6. การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 3.56 พอใจมาก 
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 3.51 พอใจมาก 
8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 3.52 พอใจมาก 

คะแนนรวม 3.49 

สรุป  ระดับความพึงพอใจในภาพรวม : อยูในระดับพอใจมาก คาคะแนนเฉล่ีย 3.49 
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2.4  สรุปตามยุทธศาสตรดานสังคมคุณภาพชีวิตและความม่ันคงของมนุษย 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ระดับความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจ 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 3.73 พอใจมาก 
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 3.63 พอใจมาก 
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 3.51 พอใจมาก 
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 3.60 พอใจมาก 
5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 3.51 พอใจมาก 
6. การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 3.59 พอใจมาก 
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 3.61 พอใจมาก 
8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 3.66 พอใจมาก 

คะแนนรวม 3.61 

สรุป  ระดับความพึงพอใจในภาพรวม : อยูในระดับพอใจมาก คาคะแนนเฉล่ีย 3.61 

2.5  สรุปตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ระดับความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจ 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 3.58 พอใจมาก 
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 3.50 พอใจมาก 
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 3.51 พอใจมาก 
4. มกีารรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 3.46 พอใจปานกลาง 
5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 3.37 พอใจปานกลาง 
6. การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 3.51 พอใจมาก 
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 3.52 พอใจมาก 
8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 3.54 พอใจมาก 

คะแนนรวม 3.50 

สรุป  ระดับความพึงพอใจในภาพรวม : อยูในระดับพอใจมาก คาคะแนนเฉล่ีย 3.50 
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2.6  สรุปตามยุทธศาสตรดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมและพลังงาน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ระดับความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจ 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 3.52 พอใจมาก 
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 3.45 พอใจปานกลาง 
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 3.40 พอใจปานกลาง 
4. มกีารรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 3.41 พอใจปานกลาง 
5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 3.39 พอใจปานกลาง 
6. การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 3.48 พอใจปานกลาง 
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน
ทองถ่ิน

3.45 พอใจปานกลาง 

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 3.47 พอใจปานกลาง 
คะแนนรวม 3.45 

สรุป  ระดับความพึงพอใจในภาพรวม : อยูในระดับพอใจมาก คาคะแนนเฉล่ีย 3.45 

2.7  สรุปตามยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและการบริการ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ระดับความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจ 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 3.63 พอใจมาก 
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 3.56 พอใจมาก 
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 3.52 พอใจมาก 
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 3.52 พอใจมาก 
5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 3.54 พอใจมาก 
6. การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 3.61 พอใจมาก 
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน
ทองถ่ิน

3.59 พอใจมาก 

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 3.57 พอใจมาก 
คะแนนรวม 3.57 

สรุป  ระดับความพึงพอใจในภาพรวม : อยูในระดับพอใจมาก คาคะแนนเฉล่ีย 3.57 
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3. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม/งาน) ของเทศบาล

เมืองนานในการพัฒนาและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีในภาพรวมตามยุทธศาสตรและประเด็นการ

พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2564  พบวา 
3.1  ประชาชนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูใน  ระดับพอใจมาก  คาคะแนนเฉล่ีย  

 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
- พอใจมากสูงสุด คาคะแนนเฉลี่ย   3.66  ระดับพอใจมาก (ประโยชนท่ีประชาชน

ไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม) 

- พอใจต่ำสุด คาคะแนนเฉลี่ย   3.37  ระดับพอใจมาก (การเปดโอกาสให
ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม) 

 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจการลงทุนและการทองเท่ียว
- พอใจมากสูงสุด คาคะแนนเฉลี่ย   3.58 ระดับพอใจมาก (มีการเปดโอกาสให

ประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม) 

- พอใจต่ำสุด คาคะแนนเฉลี่ย   3.34 ระดับพอใจปานกลาง (การเปดโอกาส
ใหประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม) 

 ดานการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต ความม่ันคงของมนุษยเพ่ือความเขมแข็งของชุมชนและ
สังคม รองรับการเปนเมืองอัจฉริยะ (Smart City)         

- พอใจมากสูงสุด   คาคะแนนเฉลี่ย   3.73 ระดับพอใจมาก (มีการเปดโอกาสให 
ประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม) 

- พอใจมากต่ำสุด คาคะแนนเฉลี่ย   3.51 ระดับพอใจมาก (มีการเปดโอกาสให
ประชาชนแสดงความคิดเห็นและเปดโอกาสใหตวรจสอบการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม) 

 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
- พอใจมากสูงสุด คาคะแนนเฉลี่ย   3.58  ระดับพอใจมาก    (มีมีการเปดโอกาส

ใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม)  

- พอใจมากต่ำสุด คาคะแนนเฉลี่ย   3.37 ระดับพอใจปานกลาง  (การเปดโอกาส
ใหประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม) 

 ยุทธศาสตรดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมและพลังงาน
- พอใจมากสูงสุด คาคะแนนเฉลี่ย   3.52 ระดับพอใจมาก  (มีการเปดโอกาสให

ประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม) 

- พอใจมากต่ำสุด คาคะแนนเฉลี่ย   3.39 ระดับพอใจปานกลาง (การเปดโอกาส
ใหประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม) 
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 ยุทธศาสตรดานดานการบริหารจัดการและการบริการ
- พอใจมากสูงสุด   คาคะแนนเฉลี่ย   3.63 ระดับพอใจมาก  (มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน

โครงการ/กิจกรรม) 

- พอใจมากต่ำสุด คาคะแนนเฉลี่ย   3.52 ระดับพอใจมาก (มีการเปดโอกาสใหประชาชนรับรูขอมูล
และมกีารรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม) 

4. การวิเคราะหผลการประเมินความพึงพอใจ
4.1 วิเคราะหผลการประเมินความพึงพอใจ 

ตามท่ีเทศบาลเมืองนานไดดำเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  ผลการประเมินอยูใน
ระดับพอใจมาก  

4.2  วิเคราะหสาเหตุของผลการประเมินท่ีได  
จากการวิเคราะหผลการประเมินในขอ 2.1  จะเห็นไดวาประชาชนมีความพึงพอใจมากตอการ

ดำเนินงานของเทศบาลเมืองนานอยูในระดับพอใจมาก  เหตุผลท่ีทำใหผลการประเมินอยูในระดับพอใจมาก 
อาจจะมาจากเทศบาลเมืองนาน  สามารถแกไขปญหายุทธศาสตรการพัฒนาดานตาง ๆ และมีโครงการโปรงใสใน
การดำเนินโครงการ/กิจกรรม  ทำใหประชาชนมีความพึงพอใจมากในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองนาน  โดยมี
ขอมูลตามตัวชี้วัดท่ีเลือก   

************************************ 
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ขอเสนอแนะ ความคิดเห็นอ่ืน ๆ ของประชาชนจากการสำรวจความพึงพอใจตอการดำเนินงานของเทศบาลเมืองนาน 
ป พ.ศ 2564 

ลำดับ เรื่อง บาน หมายเหตุ 

1. - ควรจะสงเสริมใหคนในเมืองนานเรียนพูดภาษาอังกฤษ เพราะเปน
ภาษาสำคัญอันดับหนึ่งของโลก

ชุมชนบานดอนแกว 

2. - ควรจะขยายเอาสายไฟลงใตดินภายในเขตเทศบาลทุกเสนทาง ชุมชนบานดอนแกว 
3. - ควรปรับปรุงแหลงทองเท่ียวใหดียิ่งข้ึน ชุมชนบานดอนแกว 
4. - ใหทำงานใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใหมากข้ึน ชุมชนบานดอนแกว 
5. - ควรมีการปรับปรุงภูมิทัศน ตามสถานท่ีตางๆใหมีความสวยงาม เชนมี

การประดับตกแตงดวยพันธุไมชนิดตางๆ ประดับโคมไฟตามจุดหรือ
ศิลปะอันแสดงถึงเอกลักษณของจังหวัดนาน เพ่ือใหเหมาะสมท่ีเปน
เมืองทองเท่ียว

ชุมชนบานอรัญญาวาส 

6. - อยากใหยายถนนคนเดินมาใชท่ีสนามของเทศบาลเมืองนาน เพราะใช
งบประมาณสรางเสร็จเรียบรอยแลว

ชุมชนบานอรัญญาวาส 

7. - รายงานโครงการไมมีประกอบการพิจารณา ซ่ึงมองไดในภาพรวมใน
เชิงประจักษ ท่ีรับรูไดเทานั้น

ชุมชนหัวขวง 

8. - ควรไดรับงบประมาณสนับสนุนเฉลี่ยใหไดทุกๆชุมชน ไมควรท่ีจะ
สนับสนุนแคเพียงชุมชนใดชุมชนหนึ่งมากเกินไป

ชุมชนบานพญาภ ู

9. - ควรเรงดำเนินการแกไขปญหาการใช ศาลากลางหลังเกาใหเร็วท่ีสุด
เพราะขาวท่ีออกมานั้น แสดงใหเห็นสภาพจริงสวนหนึ่ง ท่ีขัดแยงกับ
รางวัลท่ีทองถ่ินไดรับ (เชน เมืองปลอดภัย เมืองสะอาด การบริหาร
จัดการดีเยี่ยม)

ชุมชนบานพญาภู 

10. - ขอใหเพ่ิมพ้ืนท่ีของถนนคนเดิน พอคาแมคาจะไดมีพ้ืนท่ีในการขาย
สนิคามากข้ึน

ชุมชนบานดอนศรีเสริม 

11. - เพ่ิมสวัสดิการใหกับผูสูงอายใุหมากข้ึน ชุมชนบานดอนศรีเสริม 
12. - อยากใหมีการแขงเรือประจำป (อีก) ชุมชนบานดอนศรีเสริม 
13. - ควรข้ึนปายโครงการตางๆ ลวงหนา และชัดเจน ชุมชนบานภูมินทร-ทาลี ่
14. - การรายงานผลโครงการ ผาน Social ควรมี Page เฉพาะขององคกร

ท่ีเปนปจจุบัน ถาม/ตอบ ปญหาไดอยางเปนปจจุบัน และ สรุปรายงาน
กระชับ ชัดเจน ตรงประเด็น

ชุมชนบานภูมินทร-ทาลี ่

15. - การรายงานผานสื่อวิทยุ ไมตอบโจทยเทาท่ีควร เพราะเวลาไมตรงกัน ชุมชนบานภูมินทร-ทาลี ่
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ลำดับ เรื่อง บาน หมายเหตุ 

16. - ควรใหความสำคัญ เรื่องสาธารณะ, ลานกีฬาสำหรับประชาชน
แกปญหา สัตวจรจัด เชน สุนัข, แมว (ควรแจงปญหาท่ีหนวยใดได
โดยตรง?)

ชมุชนบานภูมินทร-ทาลี่ 

17. - อยากใหปรับปรุงความสวางไฟฟา, หลอดไฟ บริเวณขวงเมือง, หนา
วัดภูมินทร, วัดชางค้ำไปจนถึงหนาสถานีตำรวจ, วัดกูคำ

ชุมชนบานภูมินทร-ทาลี ่

18. - การกอสรางถนนควรเรงรัดการทำงานของผูรับจางใหมากกวานี้
เพราะชาวบานไดรับผลกระทบ ตอการสัญจรไปมาลำบาก ยิ่งเขาฤดูฝน
จะทำใหการจาราจรติดขัดและเปนอันตรายได

ชุมชนบานภูมินทร-ทาลี่ 

19. - โดยรวมแลวประชาชนบานน้ำลอมพึงพอใจในการทำงานของ
เทศบาลและสนับสนุนใหทำงานตอไปเรื่อย ๆ

ชุมชนบานน้ำลอม 

20. - ไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโครงการกอสรางในชุมชน
เลย ขอเสนอแนะใหแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบในชุมชนดวย

บานดอนสวรรค หมู 8 ขอเสนอแนะคกก.
ในป 2563 

21. - การกอสรางตางๆ คณะกรรมการการตรวจสอบควรจะให
คณะกรรมการชุมชนเปนผูตรวจสอบดวย

บานดอนสวรรค หมู 8 ขอเสนอแนะคกก.
ในป 2563 

22. - แบบการประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลเมืองนานควร ทำการชี้แจง
ใหผูนำชุมชน เชน ผูใหญบาน เจาหนาท่ีท่ีดูแลชุมชน เชน อสม.ประจำ
หมูบานไดทำการเขาใจแบบสอบถาม สามารถชี้แจงใหลูกบานเขาใจ
เพราะความเขาใจความรูไมเทากัน เสนอแนะโดยใหทุกคนท่ีเก่ียวของ
มารวมประชุมทำความเขาใจในการตอบขอมูล และซักถามกอนจะ
ตอบแบบสอบถาม

ชุมชนบานมณเฑียร 

23. - ประชาชน ไมคอยมีโอกาสในการเขาไปรับรู หรือ ไดเห็นการทำ
กิจกรรมอยางเปนจริงเปนจัง เพียงแตไดรับขาวเปนครั้งคราว เทา
นั้นเอง ซ่ึงขาพเจาคิดวาเปนเพ่ือการโฆษณาเสียมากกวา ท่ีจะใหรับรู
หรือเขาไปรวมอยางจริงจัง

ชุมชนบานมณเฑียร 

24. - การแกปญหาขอใหมีความยุติธรรมเท่ียงตรงและเปนจริง ชุมชนบานเมืองเล็น 
25. - มลพิษทางเสียง, การจอดรถนอกพ้ืนท่ีตัวเอง เบียดบังเพ่ือนบานและ

กีดขวางการเขาออกและการมองเห็นระยะปลอดภัย
ชุมชนบานอภัย 

********************************************************** 
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ขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองนาน เม่ือวันท่ี 
28 ธันวาคม 2564 ตอผูบริหารของเทศบาลเมืองนาน มีดังนี้ 

5.1  ตามการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ป 2564 ประชาชนมีการเสนอใหมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบจากภาคประชาชนเขามามีสวนรวม และขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลเทศบาลเมืองนาน ป พ.ศ 2563 ไดเสนอแนะเรื่องการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ในการตรวจ
รับโครงการ ควรมีตัวแทนของชุมชนเขามามีสวนรวม แตยังไมไดรับการแกไข ควรนำเรียนผูบริหารทองถ่ินไดรับ
ทราบอีกครั้ง 

5.2 ใหนำเรื่องการตรวจสอบโครงการโดยภาคประชาชนแจงในการประชุมหัวหนาบาน และใหทำหนังสือ
แจงไปยังหนวยงานพัสดุถึงความเห็นในความรับผิดของกรรมการภาคประชาชนซ่ึงจะทราบวาจะดำเนินการไดมาก
นอยเพียงใด 

5.3  การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำใหการดำเนินโครงการ/กิจกรรมท่ี 
มีการรวมตัวของคนหมูมากถูกยกเลิก ควรมีแนวทาง ผลกระทบโครงการรองรับ 

5.4 การเตรียมโครงการดานโครงสรางพ้ืนฐาน เชน การกอสรางถนนแอสฟลทติก เปรียบเทียบกับถนน
คอนกรีต ถึงเรื่องตนทุนงบประมาณ การระบายความรอน ลดโลกรอน ควรมีรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมมา
ประกอบดวย  

5.5  การประเมินการบริหารจัดการท่ีดีในป 2565 มีผลสัมพันธกับการติดตามและประเมินผล และ
โครงการนวัตกรรม ปญหาท่ีควรแกไขเรงดวน คือ ปญหาขยะตกคาง การจัดเก็บขยะไมเปนเวลา ควรมีเทคโนโลยีท่ี
เก่ียวของกับ Smart City เขามาเสริม  

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