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เทศบาลตำบลเหมืองจี้ 

อำเภอเมืองลำพนู จังหวัดลำพูน 



คำนำ 
  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็น
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเหมืองจี้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕63 ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4) ขึ้น เพ่ือรายงาน
และเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้ทราบ คณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการ
ติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาตำบลเหมืองจี้ สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ 
และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

 
                                                       คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

                                 เทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
                                     อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
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ส่วนที่ 1  
บทนำ 

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

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย      
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่นฯลฯ สามารถกำกับดูแล 
ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตาม       
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเหมืองจี้จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาเทศบาลตำบลเหมืองจี้
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการดำเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนด
ไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้
ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิด
ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลเหมืองจี้ 

  บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้      
และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ
พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียใน
เทศบาลตำบลเหมืองจี้ให้เกิดประโยชน์เพ่ือดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุง      
และเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตาม  
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และประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์
ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว    
ว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ซ่ึงจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการ
ดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  3. เพ่ือเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการการ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง ทุกระดับของ
เทศบาลตำบลเหมืองจี้ ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลเหมืองจี้ หรือสังคม
ส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้  (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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  1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมอืงจี้ทีส่ภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้คัดเลือก จำนวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้คัดเลือก จำนวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกเทศมนตรี
ตำบลเหมืองจี้คัดเลือก จำนวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ต้อง
ดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดย
การกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบลเหมืองจี ้
  2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้เพ่ือดำเนินการต่อไป 

  2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลตำบลเหมืองจี้                  
ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ดังนี้ 
  2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร   
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่
ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก    
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญท่ีต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย           
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของ
พ้ืนทีเ่ทศบาลตำบลเหมืองจี ้
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ   
ก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงาน   
เชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับจากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ต่อนายกเทศมนตรีตำบล     
เหมืองจี ้เพ่ือให้นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้เสนอต่อสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขท่ีดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจ       
ในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระทำโดยตรง หรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสม ต่อนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้ 

  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเหมืองจี้มีอำนาจหน้าที่ในการ
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อนายกเทศมนตรีตำบล         
เหมืองจี้ เพ่ือให้นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้ เสนอต่อสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ และคณะกรรมการพัฒนาของ
เทศบาลตำบลเหมืองจี้ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
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อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็ นสิ่ งของวัสดุ  อุปกรณ์ ห รือ เทคนิ ค  วิ ธีก ารที่ คณ ะกรรมการติดตาม             
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือ และเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้ เพ่ือใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการ
สร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่  แบบสอบถาม(Questionnaires)             
แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อำนาจ
หน้าที่ ภารกิจของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้
กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจ และเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูล             
ที่เป็นจริงต่อไป  
 
 
 
 
 

ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในตำบลเหมืองจี้ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน 

นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น 

รายงาน
ผล 

เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอ
ความเห็น 
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  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเหมืองจี้กำหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบล      
เหมืองจี้อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา
ทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้ ภายในวันที่ 15 ธันวาคม เพ่ือให้นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้เสนอสภาเทศบาล
ตำบลเหมืองจี้ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
  1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในเทศบาลตำบลเหมืองจี้มาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่ เป็นโครงการในรอบ 4 ปี  วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ซึ่งสามารถวัดได้
ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอ
เมืองลำพูน และจังหวัดลำพูนด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวม
ของจังหวัดเดียวกัน  

  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเหมืองจี้กำหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
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  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือ
ควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นท่ีจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ 
ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเหมืองจี้กำหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัด
ในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลเหมืองจี้ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเหมืองจี้มีการ
บันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ
ประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-
participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทาง
กายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
  3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลเหมืองจี้ คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเหมืองจี้จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
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5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนิน
โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วเิคราะหข์้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รฐัวสิาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการของนายกเทศบาลมนตรีตำบลเหมืองจี้ ปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย   
ต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง และตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ 
สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลเหมืองจี้แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ   
มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลเหมืองจี้  
เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเหมืองจี ้
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ส่วนที่ 2    
การติดตามและประเมินผล 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 
    1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563  
     1.1.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการ
พัฒนาของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดย
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน และแผนชุมชนตำบลเหมืองจี้ 
     1.1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลเหมืองจี้มีรายละเอียด ดังนี้ 
       1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านเศรษฐกิจ เกษตรและการท่องเที่ยว 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต    
        ยุทธศาสตร์ที่ 4. ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        ยุทธศาสตร์ที่ 5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        ยุทธศาสตร์ที่ 6. ด้านการศึกษาและกีฬา 
        ยุทธศาสตร์ที่ 7. ด้านการสาธารณสุข และการเสริมสร้างสุขภาพประชาชน 
      ยุทธศาสตร์ที่ 8. ด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       2) พันธกิจ ประกอบด้วย 
        พันธกิจที่ 1. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้สะดวกท่ัวถึงและมีคุณภาพ  

      พันธกิจที ่2. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของราษฎรรวมถึงพัฒนา 
เศรษฐกิจพอเพียง 
        พันธกิจที ่3. พัฒนาการเกษตรให้อยู่บนพื้นฐานการใช้ การอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
        พันธกิจที ่4. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนใน 
ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 
        พันธกิจที ่5. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้ดีขึ้นรวมไปถึงผู้สูงอายุ  
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่นด้วย 
        พันธกิจที ่6. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อความ 
ปลอดภัยในชุมชนรณรงค์และรวมกลุ่มต่อต้านยาเสพติด 
        พันธกิจที ่7. อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี, วัฒนธรรม และศิลปะ วัฒนธรรมให้
คงอยู่ตลอดไป 
        พันธกิจที ่8. สร้างความเข้าใจให้กับชุมชนในการบริหารจัดการ โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมแบบบูรณาการ เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
        พันธกิจที ่9. สร้างความพร้อมและความเข้มแข็ง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ 
วัฒนธรรม การเมืองและความม่ันคง ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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      3) จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
       จุดมุ่งหมายที่ 1. ตำบลเหมืองจี้มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทีส่ะดวกท่ัวถึงและมี 
คุณภาพ 
       จุดมุ่งหมายที่ 2. ประชาชนมีอาชีพและมีการปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
       จุดมุ่งหมายที่ 3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ไม่มีปัญหายาเสพติด 
       จุดมุ่งหมายที่ 4. มีการสืบสา น อนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
       จุดมุ่งหมายที่ 5. มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนมีส่วนร่วมอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 
       จุดมุ่งหมายที่ 6. ประชาชนได้รับการศึกษาและส่งเสริมด้านกีฬาอย่างทั่วถึง 
       จุดมุ่งหมายที่ 7. ประชาชนได้รับการส่งเสริมด้านสาธารณสุข และการเสริมสร้าง
สุขภาพประชาชน 
       จุดมุ่งหมายที่ 8. ประชาชนได้รับการบริการจากบุคลากรที่มีคุณภาพ มีการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
       4) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
        แนวทางการพัฒนาที่ 1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน และพัฒนา 
ระบบไฟฟ้าสาธารณะ, สนามกีฬา, แหล่งน้ำเพ่ือการบริโภค-อุปโภค, สะพาน, อาคารและสาธารณะประโยชน์ 
        แนวทางการพัฒนาที่ 2. พัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพ, การลงทุนต่าง ๆ,                                    
เกษตรกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, สินค้าหัตถกรรมและสินค้า OTOP, แหล่งท่องเที่ยว 
        แนวทางการพัฒนาที่ 3. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการป้องกัน และบรรเทา        
สาธารณภัย, ปัญหาอาชญากรรม อบายมุขและสิ่งเสพติด, ประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย, ความ
เข้มแข็งของชุมชน และด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ 
        แนวทางการพัฒนาที่ 4. ส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีต 
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และกิจกรรมทางศาสนา      
        แนวทางการพัฒนาที่ 5. ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน, การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, การกำจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 
        แนวทางการพัฒนาที่ 6. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา ด้านกีฬาและ
นันทนาการ 
        แนวทางการพัฒนาที่ 7. ด้านสาธารณสุขและอาชีวอนามัย   
        แนวทางการพัฒนาที่ 8. สร้างจิตสำนึกและพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล, ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม, พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ, การสร้างจิตสำนึกในระบบประชาธิปไตย ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการเมืองท้องถิ่น
และการจัดงานรัฐพิธี 
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       5) วิสัยทัศน์  
          ส่งเสริมการศึกษา     พัฒนาคุณภาพชีวิต 
          ศิลปวัฒนธรรมสืบสาน  โครงสร้างพื้นฐานบริบูรณ์ 

    1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564  ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561-2562 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
      1.2.1 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ โครงการตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1. ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 102 58,200,000.00 18 8,076,930.00 
2. ด้านเศรษฐกิจ เกษตร และการท่องเที่ยว 36 5,350,000.00 5 964,250.00 
3. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 66 33,664,000 12 21,633,828.00 
4. ด้านศาสนา  ศลิปวฒันธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

24 2,036,000 4 4,385,109.00 

5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 34 11,670,000 6 6,818,089.00 
6. ด้านการศึกษาและการกีฬา 58 14,227,561 6 2,856,981.00 
7. ด้านการสาธารณสุขและการเสริมสร้าง
สุขภาพประชาชน 

43 2,140,000 5 225,321.00 

8. ด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

44 14,250,000.00 35 2,947,082.00 

รวม 407 141,537561.00 91 47,907,590.00 

     1.2.2 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 
ยุทธศาสตร์ โครงการตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1. ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 251 122,740,000 31 10,770,184.00 
2. ด้านเศรษฐกิจ เกษตร และการท่องเที่ยว 29 2,490,000 1 11,650.00 
3. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 55 26,718,000 8 23,827,520.00 
4. ด้านศาสนา  ศลิปวฒันธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

23 1,746,000 5 568,527.50 

5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 35 50,250,000 2 1,960,000.00 
6. ด้านการศึกษาและการกีฬา 40 6,275,000 6 3,149,225.42 
7. ด้านการสาธารณสุขและการเสริมสร้าง
สุขภาพประชาชน 

47 2,810,000 4 406,972.43 

8. ด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

64 16,157,000 59 20,030,602.90 

รวม 544 229,186,000 116 60,724,682.25 
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          1.2.2 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
ยุทธศาสตร์ โครงการตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1. ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 251 122,740,000 43 29,812,220.89 
2. ด้านเศรษฐกิจ เกษตร และการท่องเที่ยว 29 2,490,000 1 69,250.00 
3. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 55 26,718,000 7 23,399,752.00 
4. ด้านศาสนา  ศลิปวฒันธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

23 1,746,000 2 78,450.00 

5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 35 50,250,000 1 2,188,950.00 
6. ด้านการศึกษาและการกีฬา 40 6,275,000 6 2,738,703.26 
7. ด้านการสาธารณสุขและการเสริมสร้าง
สุขภาพประชาชน 

47 2,810,000 4 522,284.26 

8. ด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

64 16,157,000 43 26,879,230.91 

รวม 544 229,186,000 107 81,238,841.32 
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1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รายงานรายรับเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 

หมวด ประเภท ประมาณการ รับจริง 
หมวดภาษี
อากร 
  
  

ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 880,000.00 302,338.75 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 0.00 1,465.20 

ภาษีบำรุงท้องที่ 0.00 1,119.92 

ภาษีป้าย 100,000.00 200,050.40 
รวมหมวดภาษีอากร 980,000.00 504,974.27 

หมวด
ค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 2,500.00 3,579.30 
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน 1,000.00 0.00 
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 50,000.00 10,262.03 
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 600,000.00 589,200.00 
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการ
แจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 

1,000.00 2,000.00 

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศ
หรือแผ่นปลิวเพ่ือการโฆษณา 

1,000.00 760.00 

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ 500.00 1,090.00 
ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 24,000.00 600.00 
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก 20,000.00 26,050.00 
ค่าปรับการผิดสัญญา 50,000.00 59,427.50 
ค่าปรับอ่ืน ๆ 20,000.00 4,299.20 
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอย 

5,000.00 0.00 

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

70,000.00 111,550.00 

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,500.00 1,030.00 
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้
เครื่องขยายเสียง 

500.00 0.00 

ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ 10,000.00 0.00 
 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 
 

857,000.00 
 

809,848.03 
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หมวด ประเภท ประมาณการ รับจริง 
หมวด
ค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 
  
  
  

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
หรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพ้ืนที่ใด 
ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 

0.00 1,000.00 

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,500.00 1,195.00 
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้
เครื่องขยายเสียง 

500.00 0.00 

ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ 10,000.00 0.00 
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 857,000.00 809,848.03 

หมวดรายได้
จากทรัพย์สิน 

ดอกเบี้ย 200,000.00 275,665.34 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 200,000.00 275,665.34 
หมวดรายได้
จาก
สาธารณูปโภค
และการ
พาณิชย์ 

รายได้จากสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ 12,500.00 0.00 

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 12,500.00 0.00 
 หมวดรายได้
เบ็ดเตล็ด 

รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 230,000.00 407,891.32 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 230,000.00 407,891.32 
หมวดภาษี
จัดสรร  
  
  
  
  
  

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ 800,000.00 660,607.81 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ 9,150,000.00 9,518,951.22 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ฯ 4,700,000.00 3,977,727.56 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 370,500.00 213,055.24 
ภาษีสรรพสามิต 6,000,000.00 6,614,313.20 
ค่าภาคหลวงแร่ 100,000.00 100,272.83 
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 100,000.00 58,826.23 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

4,500,000.00 5,552,108.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 25,720,500.00 26,695,862.09 
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หมวด ประเภท ประมาณการ รับจริง 
หมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตาม
อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ 

35,000,000.00 32,947,985.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 35,000,000.00 32,947,985.00 
รวมทั้งหมด 63,000,000.00 61,642,226.05 

 
 

รายงานรายจ่ายเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 

      

งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย ประมาณการ รวมจ่ายจริง 
งบกลาง 

งบกลาง 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 127,600.00 106,740.00 
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,605.00 5,938.00 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 18,382,800.00 17,216,100.00 
เบี้ยยังชีพคนพิการ 6,480,000.00 5,579,200.00 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 276,000.00 220,000.00 
สำรองจ่าย 1,339,633.00 913,968.00 
รายจ่ายตามข้อผูกพัน 405,900.00 397,566.47 
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

560,000.00 560,000.00 

รวมงบกลาง 27,578,538.00 24,999,512.47 
งบเงิน
อุดหนุน 

เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

17,000.00 17,000.00 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,959,155.27 1,671,320.89 
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ 

370,000.00 350,000.00 

รวมงบเงินอุดหนุน 2,346,155.27 2,038,320.89 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
(ระหว่างเดือน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕63 ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4)  หน้า 16 

 

งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย ประมาณการ รวมจ่ายจริง 
งบ
ดำเนินงาน 

ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

144,125.00 100,175.00 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

50,000.00 10,500.00 

ค่าเช่าบ้าน 585,500.00 492,800.00 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 109,800.00 72,570.00 
ค่าเบี้ยประชุม 6,200.00 0.00 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 5,974,300.00 5,181,259.19 
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธี
การ 

90,000.00 22,375.00 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

2,861,194.73 2,113,308.00 

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 599,675.00 252,315.64 

ค่าวัสดุ 

วัสดุสำนักงาน 400,200.00 351,192.55 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 162,400.00 109,833.95 
วัสดุงานบ้านงานครัว 85,000.00 67,464.00 
วัสดุก่อสร้าง 39,000.00 9,946.00 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 80,000.00 49,514.80 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 458,600.00 395,183.94 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 30,000.00 11,948.00 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 345,000.00 327,910.00 
วัสดุเครื่องดับเพลิง 79,300.00 43,900.00 
วัสดุอื่น 10,000.00 0.00 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 95,000.00 78,200.00 
ค่าอาหารเสริม (นม) 840,000.00 635,535.26 
วัสดุกีฬา 10,000.00 0.00 
วัสดุการเกษตร 20,000.00 2,450.00  

งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย ประมาณการ รวมจ่ายจริง 
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งบ
ดำเนิน 
งาน 

ค่าสาธาร 
ณูปโภค 

ค่าไฟฟ้า 500,000.00 366,760.06 
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล 10,000.00 0.00 
ค่าบริการโทรศัพท์ 217,000.00 214,000.79 
ค่าบริการไปรษณีย์ 60,000.00 28,688.00 
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 10,000.00 0.00 
รวมงบดำเนินงาน 13,872,294.73 10,937,830.18 

งบ
บุคลากร 

เงินเดือน 
(ฝ่าย

การเมือง) 

เงินเดือนนายก/รองนายก 725,760.00 725,760.00 
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง
นายก/รองนายก 

180,000.00 180,000.00 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก 

180,000.00 180,000.00 

 

 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตำบล 

207,360.00 207,360.00 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1,555,200.00 1,555,200.00 

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจำ) 

เงินเดือนพนักงาน 8,418,968.00 8,311,247.04 
เงินประจำตำแหน่ง 447,068.00 353,219.74 
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ 260,280.00 260,280.00 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,380,166.00 2,229,615.00 
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 171,310.00 156,885.00 
เงินวิทยฐานะ 84,000.00 84,000.00 
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 17,750.00 9,791.00 
รวมงบบุคลากร 14,627,862.00 14,253,357.78 

งบ
รายจ่าย
อ่ืน 

รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น 4,000 0.00 

รวมงบรายจ่ายอ่ืน 4,000 0.00 

 

 

 
งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย ประมาณการ รวมจ่ายจริง 
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งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์สำนักงาน 60,000.00 39,000.00 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 312,200.00 279,370.00 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 20,450.00 20,450.00 
ครุภัณฑ์อ่ืน 84,000.00 84,000.00 
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 91,900.00 91,900.00 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 18,200.00 14,000.00 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน 320,000.00 190,000.00 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 2,679,400.00 669,000.00 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 955,000.00 50,000.00 
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่าย
ให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง 

30,000.00 0.00 

รวมงบลงทุน  4,571,150.00 1,437,720.00 
รวมสุทธิ 63,000,000.00 53,666,741.32 

 
งบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) แยกเป็น 
 1) งบกลาง    จำนวนเงิน 24,999,512.47   บาท 
 2) งบเงินอุดหนุน   จำนวนเงิน   2,038,320.89   บาท 

3) งบดำเนินการ    จำนวนเงิน 10,937,830.18          บาท 
4) งบบุคลากร    จำนวนเงิน 14,253,357.78   บาท 

 5) งบลงทุน    จำนวนเงิน   1,437,720.00   บาท 
     รายจ่ายทั้งหมด                       จำนวนเงิน 53,666,741.32   บาท 
 

งบประมาณรายจ่าย ที่ได้ตั้งจ่ายรายการใหม่ในวันที่ 30 กันยายน 2563  
(ซึ่งไม่ปรากฎในรายงานรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563) 

1) ครุภัณฑ์    จำนวนเงิน        53,600.00     บาท 
 2) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   จำนวนเงิน    2,124,000.00   บาท 
     รายจ่ายทั้งหมด                       จำนวนเงิน    2,177,600.00   บาท 

 

 

งบประมาณรายจ่าย จากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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1) ครุภัณฑ์    จำนวนเงิน   4,350,000.00     บาท 
 2) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   จำนวนเงิน   4,450,000.00   บาท 
      รายจ่ายทั้งหมด                       จำนวนเงิน   8,800,000.00   บาท 

 

งบประมาณรายจ่าย ตามงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. 2563 
           1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   จำนวนเงิน   8,912,500.00   บาท 
  2) ด้านการศึกษา   จำนวนเงิน       28,000.00   บาท 

               รายจ่ายทั้งหมด                         จำนวนเงนิ   8,940,500.00   บาท 

 

 

งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ. 2563 
1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   จำนวนเงิน   2,906,000.00   บาท  

               รายจ่ายทั้งหมด                         จำนวนเงนิ   2,906,000.00   บาท 

 

งบประมาณจากอำเภอเมืองลำพูน ประจำปี พ.ศ. 2563 
1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   จำนวนเงิน   4,748,000.00   บาท  

               รายจ่ายทั้งหมด                         จำนวนเงนิ   4,748,000.00   บาท 

 

 
รวมงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้นเป็นจำนวนเงิน  81,238,841.32  บาท 
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1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนนิงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 

ลำ 
ดับที่ 

โครงการ 
อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

1 จัดซื้อท่ีดินเพ่ือรองรับการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบ
บาดาลขนาดใหญ่ และใช้ประโยชน์อื่น ๆ ฯลฯ ในภารกิจตาม
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล  บ้านเหมืองจี้ใหม่ หมู่ที่ 8 

0.00 250,000.00 0.00 0.00 190,000.00 60,000.00 

2 โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งราวสะพาน
เหล็ก สายทางบ้านห้วยส้ม - ดอยกุศล หมู่ที่ 5 บ้านห้วยส้ม 
ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว 250  เมตร  หนา  0.05  เมตร 

350,000.00 0.00 0.00 0.00 332,000.00 18,000.00 

3 โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางไปวัดต้นโชค หมู่ที่ 
4 บ้านฝายแป้นขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 260  เมตร หนา 0.05 
เมตร 

347,000.00 0.00 0.00 0.00 337,000.00 10,000.00 

4 งานรื้อถอนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 7 ตำบล
เหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

0.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 

5 ปรับปรุงเปลี่ยนหม้อแปลงภายในสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
โดยอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอป่าซาง 

0.00 267,905.27 0.00 0.00 267,905.27 0.00 
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โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 

ลำ 
ดับที่ 

โครงการ 
อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

6 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอป่าซาง ตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 13 บ้านป่าตองหลวง-บ้านก้วม 

318,770.00 0.00 0.00 0.00 313,415.62 5,354.38 

7 เพ่ิมเติมและขยายจุดระบบเสียงตามสายของเทศบาลตำบลเหมือง
จี้โดยจัดซื้อลำโพงฮอร์นขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์
ติดตั้ง จำนวน ๗ ชุด ๆ ละ ๒,๖๐๐ บาท  

0.00 18,200.00 0.00 0.00 14,000.00 4,200.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

          

โครงการที่กำลังดำเนินการ           
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ลำ 
ดับที่ 

โครงการ 
อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

1 ก่อสร้างระบบส่งน้ำสำหรับรถดับเพลิงในกรณีฉุกเฉินภายในเขต
ตำบลเหมืองจี้ จำนวน  9 จุด (เสร็จเรียบร้อยในปีงบ 64) 

0.00 66,400.00 0.00 66,400.00 0.00 0.00 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 บ้านห้วยส้ม 
หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 143.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 429.00 ตารางเมตร (เสร็จในปีงบ 64) 

0.00 224,000.00 0.00 224,000.00 0.00 0.00 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 บ้านเหมืองจี้
ใหม ่หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 315.00  ตารางเมตร (เสร็จปี 64) 

0.00 160,000.00 0.00 160,000.00 0.00 0.00 

4 ก่อสร้างรางระบายนำ้ผนังก่อซีเมนต์บล็อก บา้นกู่เสา้ หมู่ที่ 2 ขนาด
กว้าง 0.30 เมตร ยาว 17.00 เมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีต 
ขนาด ศก. 0.30 เมตร ยาว 46.00 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 4 บ่อ 
(ปี64 อยู่ระหว่างก่อสร้าง) 

0.00 75,000.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00 

5 ก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางกอลุง บา้นฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 
7 ขนาดกว้าง 0.72 - 3.00 เมตร ยาว 104.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
มีพื้นที่ไมน่้อยกว่า 429.00 ตารางเมตร และติดตั้งฝาตะแกรงเหล็กปิด
รางส่งน้ำ ความยาว 2.00 เมตร (เสร็จเรียบร้อยในปีงบ 64) 

0.00 91,000.00 0.00 91,000.00 0.00 0.00 

โครงการที่กำลังดำเนินการ           
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ลำ 
ดับที่ 

โครงการ 
อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

6 โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 1 บ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 
5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.05 เมตร มี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร (เสร็จเรียบร้อยในปีงบ 64) 

0.00 117,000.00 0.00 117,000.00 0.00 0.00 

7 โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 2 บ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 
5 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 10.00 เมตร หนา 0.05 เมตร มี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 30.00 ตารางเมตร (เสร็จเรียบร้อยในปีงบ 64) 

0.00 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00 

8 โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 4 บ้านฝายแป้น  หมู่
ที่ 4 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 235.00 เมตร  หนา 0.05 
เมตร มีมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 940.00  ตารางเมตร 
(เสร็จเรียบร้อยในปีงบ 64) 

0.00 307,000.00 0.00 307,000.00 0.00 0.00 

9 โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางกอลุง บา้นฝั่งหมิ่น หมู่
ที่ 7 จำนวน 3 ช่วง งบประมาณ 137,000 บาท      
ช่วงที่ 1 เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 3.50 เมตร  ยาว 
35.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่ไมน่้อยกว่า 122.50 ตารางเมตร 
(เสร็จเรียบร้อยในปีงบ 64) 

0.00 137,000.00 0.00 137,000.00 0.00 0.00 

 
โครงการที่กำลังดำเนินการ           
ลำ โครงการ อนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ 
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ดับที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
10 โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางไปวัดดอยแต บ้าน

ฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 80.00 เมตร  หนา 
0.05 เมตร มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร 
(เสร็จเรียบร้อยในปีงบ 64) 

0.00 122,000.00 0.00 122,000.00 0.00 0.00 

11 โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางไปวัดต้นโชค บ้าน
ฝายแป้น หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 40.00 เมตร  
หนา 0.04 เมตร มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร  
(เสร็จเรียบร้อยในปีงบ 64) 

0.00 42,000.00 0.00 42,000.00 0.00 0.00 

12 โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเลียบลำเหมือง
ดอยครั่ง เขต 1 บ้านป่าตึง หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 3.00-4.00 เมตร 
ยาว 255.00 เมตร หนา 0.05 เมตร มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 960.00 
ตรม. (ปีงบ 64 อยู่ระหว่างดำเนินการ) 

0.00 350,000.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00 

13 ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำพญาราช บ้านเหมืองจี้หลวง หมู่ที่ 1 
ขนาดกว้าง 4.20 ยาว 23.80 เมตร 
(เสร็จเรียบร้อยในปีงบ 64) 

0.00 153,000.00 0.00 153,000.00 0.00 0.00 

โครงการที่กำลังดำเนินการ           
ลำ 

ดับที่ 
โครงการ 

อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 
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14 วางท่อเมนจ่ายน้ำประปา ระยะความยาว 1,080.00 เมตร บ้าน
ฝายแป้น หมู่ที่ 4 (เสร็จเรียบร้อยในปีงบ 64) 

0.00 129,000.00 0.00 129,000.00 0.00 0.00 

15 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านปงชัย หมู่ที่ 3 ขนาด
กว้าง 10 เมตร ยาว 15 เมตร (เสร็จเรียบร้อยในปีงบ 64) 

360,000.00 0.00 0.00 360,000.00 0.00 0.00 

16 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าห้า หมู่ที่ 14 ขนาด
กว้าง 15.00 เมตร  ยาว 8.00 เมตร (ปีงบ64 ยังไม่ได้ดำเนินการ
เนื่องจากติดเงื่อนไขการขอใช้ที่ดิน) 

0.00 400,000.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 

17 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมห้องน้ำอาคารสำนักงานเทศบาล
ตำบลเหมืองจี้ ห้องน้ำอาคารประชุม อาคารห้องน้ำสาธารณะ 
ห้องน้ำอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เสร็จ
เรียบร้อยในปีงบ 64) 

0.00 4,500.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00 

18 โครงการปรับปรุงเวทีห้องประชุม ขนาดพ้ืนที่ 16.75 ตารางเมตร 
และทาสีผนังภายในห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ (เสร็จ
เรียบร้อยในปีงบ 64) 

0.00 45,000.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00 

 
 
โครงการที่ยกเลิก           
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ลำ 
ดับที่ 

โครงการ 
อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมห้องน้ำของอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
อาคารประชุม อาคารห้องน้ำสาธารณะ อาคารศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
และขุดลอกรางระบายน้ำ  

0.00 55,000.00 0.00 0.00 55,000.00 

            
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

ลำ 
ดับที่ 

โครงการ 
อนุมัติ 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

  
คงเหลือ 
(บาท) 

1 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฝั่งหมิ่น 
สังกัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

1,365,000.00 1,365,000.00 0.00 0.00 

2 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านเหมืองจี้หมู่ 8 ต.เหมืองจี้ ตามแบบ
มาตรฐาน กรมทรัพยากรน้ำ  

2,314,000.00 2,314,000.00 0.00 0.00 

3 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเหมืองจี้ เทศบาลตำบลเหมืองจี้ อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
(หมายเหตุตารางหน้าที่ 62 อยู่ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการศึกษาและกีฬา) 

28,000.00 0.00 28,000.00 0.00 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
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ลำ 
ดับที่ 

โครงการ 
อนุมัติ 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

4 เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านเหมืองจี้หลวง หมู่ 1 ต.เหมืองจี้ เชื่อม บ้านฉางข้าวน้อย 
หมู่ 4   ต.ป่าซาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,750.00 เมตร ไหล่ทาง กว้างข้างละ 1 
เมตร เทศบาลตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

1,305,000.00 780,000.00 0.00 525,000.00 

5 เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านกู่เส้า หมู่ 2 เชื่อมบ้านเหมืองจี้หลวง หมู่ 1 ต.เหมืองจี้ 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,730.00 เมตร ไหล่ทาง กว้างข้างละ 1 เมตร เทศบาล
ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

3,775,000.00 2,222,000.00 0.00 1,553,000.00 

6 ก่อสร้างกำแพง/รั้ว/ประตูรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 7 ขนาดความยาวรวม 
23.70 เมตร เทศบาลตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

153,500.00 152,000.00 0.00 1,500.00 

รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 8,940,500.00 6,833,000.00 28,000.00 2,079,500.00 
 

งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ลำ 

ดับที่ 
โครงการ งบประมาณ 

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านเหมืองจี้หลวง หมู่ที่ 1 ตำบล
เหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน เชื่อมบ้านฉางข้าวน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน กว้าง 8 เมตร ยาว 1,025 เมตร 

2,906,000.00 

รวมเงินงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 2,906,000.00 
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งบประมาณจากอำเภอ 
ลำ 

ดับที่ 
โครงการ งบประมาณ 

1 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านป่าตอง หมู่ที่ 13 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 2,340,000.00 
2 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านป่าห้า หมู่ที่ 14 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 2,408,000.00 

รวมเงินงบประมาณจากอำเภอ 4,748,000.00 

เงินสะสม 
ลำ 

ดับที่ 
โครงการ 

อนุมัติ 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

  
คงเหลือ 
(บาท) 

1 ปรับปรุงและต่อเติมศาลาฌาปนสถานบ้านป่าตัน หมู่ที่ 10  ขนาดพ้ืนที่ 148 ตารางเมตร 350,000.00 350,000.00 0.00 0.00 
2 เสริมผิวถนน ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านป่าเป้า หมู่ที่ 11 ตำบลเหมืองจี้ ขนาด

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร 
237,600.00 237,600.00 0.00 0.00 

3 เสริมผิวถนน ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางไปวัดหนองจาง หมู่ที่ 11 ตำบลเหมืองจี้ 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร 

112,400.00 112,400.00 0.00 0.00 

4 ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) เพื่อใช้กับระบบประปาหมู่บ้านหมูเปิ้ง หมู่ที่ 
9 ตำบลเหมืองจี้ 

350,000.00 350,000.00 0.00 0.00 

5 ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) เพื่อใช้กับระบบประปาหมู่บ้านเชตวัน หมู่ที่ 
12 ตำบลเหมืองจี้ 

350,000.00 350,000.00 0.00 0.00 
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เงินสะสม 
ลำดับ

ที ่
โครงการ 

อนุมัต ิ
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

  
คงเหลือ 
(บาท) 

6 ก่อสร้างสนามกีฬาฟุลซอล 7 คน และสนามวอลเล่ย์บอล พร้อมอุปกรณ์ประกอบลักษณะของสนามเป็นสนามพื้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 22.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร พร้อมรั้วตาข่ายเหล็กรอบสนามภายในสนามตเีส้น
แข่งขันกีฬา ฟุตซอล 7 คน และวอลเลย่์บอลตดิตั้งระบบส่องสว่าง บ้านเชตวัน หมู่ที่ 12 ตำบลเหมืองจี้  

700,000.00 700,000.00 0.00 0.00 

7 ก่อสร้างสนามฟุตบอลมาตรฐาน 11 คน พร้อมอุปกรณ์ประกอบและลู่วิ่งรอบสนาม บ้านเชตวัน หมู่ที่ 12 ตำบล
เหมืองจี้  

800,000.00 800,000.00 0.00 0.00 

8 สวนสาธารณะเฉลมิพระเกียรติเนือ่งในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและอาคารเรียนรูป้ระจำตำบล 
ลักษณะโครงการประกอบด้วยงานถมดินปรับระดับพื้นท่ี ,งานปลูกต้นไม้ยืนต้น ปลูกหญ้า ปลูกพืชพนัธุ์ไม้ดอก 
พร้อมระบบส่องสว่าง , งานก่อสรา้งพื้นที่ออกกำลังกาย , งานก่อสร้างอาคารเรยีนรู้ประจำตำบล , งานรั้วรอบ
บริเวณ และป้ายชื่อโครงการ บ้านเชตวัน หมู่ที่ 12 ตำบลเหมืองจี้  (ไม่สามารถดำเนินการได้) 

1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00 

9 จัดซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ กระบะบรรทุกแบบเสริมกรงเหล็ก กระบอกไฮดรอลิกส์เทท้าย เพื่อใช้ในการเก็บขน
ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ตอนท้ายติดตั้งกระบะบรรทุกแบบกระบะเหล็กพร้อมตดิตั้ง กรงเหล็ก
กันตกบริเวณกระบะทั้ง 2 ด้าน เป็นเกียร์กระปุก (หมายเหตตุารางหน้าท่ี 62 อยู่ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการและเทคโนโลยสีารเทศ)  

1,850,000.00 1,850,000.00 0.00 0.00 

10 จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน (หมายเหตุตารางหน้าท่ี 62 อยู่ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการและเทคโนโลยีสารเทศ) 

2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00 

11 ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 50 KVA สำหรับระบบประปาหมู่บ้านเหมืองจี้หลวง หมู่ที่ 1 ตำบลเหมืองจี้ 350,000.00 0.00 350,000.00 0.00 

รวมยอดเงินสะสมทั้งหมด 8,800,000.00 8,450,000.00 350,000.00 0.00 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตรและการท่องเที่ยว   
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ   
ลำดับ

ที่ 
โครงการ 

อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพแก่ประชาชนตำบลเหมืองจี้ 50,000.00 30,000.00 0.00 0.00 69,250.00 10,750.00 
 
โครงการที่ยกเลิกหรือไม่ได้ดำเนินการ   
ลำดับ

ที่ 
โครงการ 

อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

1 อุดหนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในตำบลเหมืองจี้ 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

2 โครงการจัดกิจกรรมงานเทศกาลลำไย 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

3 ศูนย์บริการและถา่ยทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเหมืองจี้ 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

4 โครงการของดีตำบลเหมืองจี้ 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 

 
  

            

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต   
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โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ   
ลำดับ

ที่ 
โครงการ 

อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

1 โครงการปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 50,000.00 0.00 0.00 0.00 49,627.00 373.00 
2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ 

เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศบาลสงกรานต์ ฯลฯ 
20,000.00 0.00 0.00 0.00 2,600.00 17,400.00 

3 โครงการอบรมจิตอาสาป้องกันภัยพิบัติ 0.00 180,000.00 0.00 0.00 82,075.00 76,925.00 
4 โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลเหมืองจี้ 100,000.00 200,000.00 0.00 16,350.00 250,150.00 33,500.00 
5 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 18,382,800.00 0.00 0.00 0.00 17,216,100.00 1,166,700.00 
6 เบี้ยยังชีพคนพิการ 6,480,000.00 0.00 0.00 0.00 5,579,200.00 900,800.00 
7 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 276,000.00 0.00 0.00 0.00 220,000.00 56,000.00  

 
 
  

           

   
โครงการที่ยกเลิกหรือไม่ได้ดำเนินการ   
ลำดับ

ที่ 
โครงการ 

อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 
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1 โครงการส่งเสริมบทบาทสตรีในชุมชนและภาวะผูน้ำแก่แกนนำสตรี 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

2 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้สูงอายุ คนพิการ
และอาสาสมัครด้านสังคม 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในตำบลเหมืองจี้ 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 
4 การดำเนินงานแก้ไขปัญหาและป้องกันบรรเทาความเดือดร้อน

ของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ 
10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

5 โครงการจัดกิจกรรมวันอปพร. 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 
6 โครงการอบรมทบทวนเพ่ือเพ่ิมทักษะ ขีดความสามารถของ

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลเหมืองจี้ 
50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 

7 โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวและเฝ้าระวังการค้ามนุษย์ 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 
8 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการตำบลเหมืองจี้ 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 
9 โครงการสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลเหมืองจี้ 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 
10 การเสริมสร้างความเข็มแข็งของสภาเด็กและเยาวชนตำบลเหมืองจี้ 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 
11 อุดหนุนศูนย์ปฏบิัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิอำเภอเมือง

ลำพูน ศป.ปส.อ.เมืองลำพนู ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

14,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ   



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
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ลำดั
บที่ 

โครงการ 
อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

1 โครงการจัดงานวันลอยกระทง 50,000.00 21,050.00 0.00 0.00 68,450.00 2,600.00 
2 โครงการจัดงานประเพณีเข้ารุกขมูลกรรม 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

โครงการที่ยกเลิกหรือไม่ได้ดำเนินการ   
ลำดั
บที่ 

โครงการ 
อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

1 โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 350,000.00 0.00 347,905.27 0.00 0.00 2,094.73 

2 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 100,000.00 0.00 71,900.00 0.00 0.00 28,100.00 

3 โครงการฝีก ศึกษา และอบรมให้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (การ
แกะสลักเทียน) ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

4 โครงการฝึก ศึกษา และอบรมการแสดงพ้ืนบ้านให้แก่เด็ก 
เยาวชน และประชาชน 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

5 โครงการจัดงานส่งเสริมสนับสนุนสภาวัฒนธรรมตำบลเหมืองจี้ 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 
             

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ   
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ลำดั
บที่ 

โครงการ 
อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

1 จ้างเหมาจัดเก็บขยะในตำบลเหมืองจี้ พร้อมจัดหาภาชนะสำหรับ
จัดเก็บขยะ 

2,390,000.00 0.00 0.00 198,990.00 2,188,950.0
0 

2,060.00 

             
โครงการที่ยกเลิกหรือไม่ได้ดำเนินการ   

ลำดั
บที่ 

โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

1 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไข ป้องกัน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

2 โครงการกำจัดผักตบชวาภายในตำบลเหมืองจี้ 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการศึกษาและกีฬา   
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ   
ลำดับ

ที่ 
โครงการ 

อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 632,550.00 26,900.00 0.00 0.00 536,130.00 123,320.00 

2 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สนับสนุนนักเรียน อนุบาล - ประถมปีที ่6 ของ
โรงเรียน สพฐ. และเด็กเล็ก (ศูนย์ฯ) พ้ืนที่ตำบลเหมืองจี้ 

840,000.00 0.00 0.00 146,885.42 635,535.26 57,579.32 

3 โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนโรงเรียน สพฐ. ในเขต
เทศบาลตำบลเหมืองจี้ 

1,358,480.00 0.00 0.00 0.00 1,090,000.00 268,480.00 

4 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 100,000.00 0.00 0.00 0.00 99,200.00 800.00 
5 โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชนตำบลเหมืองจี้ 250,000.00 100,000.00 0.00 0.00 349,838.00 162.00 

 

โครงการที่ยกเลิกหรือไม่ได้ดำเนินการ   
ลำดับ

ที่ 
โครงการ 

อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

1 พัฒนาเด็กเล็กสู่โลกกว้างของศนูยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

2 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทตา่ง ๆ 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพประชาชน   
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ   
ลำดับ

ที่ 
โครงการ 

อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

1 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

40,000.00 0.00 0.00 0.00 38,764.00 1,236.00 

2 อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 280,000.00 0.00 0.00 0.00 280,000.00 0.00 

3 อุดหนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข 70,000.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00 

4 ค่าจัดซื้อวัสดุเพ่ือป้องกันโรคระบาด   100,000.00 70,000.00 0.00 0.00 133,520.26 36,479.74 
 
โครงการที่ยกเลิกหรือไม่ได้ดำเนินการ   

ลำดับที่ โครงการ 
อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

1 โครงการหมู่บ้านน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารเทศ   
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ   
ลำดับ

ที่ 
โครงการ 

อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

1 โครงการจัดงานวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2562 10,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 2,000.00 

2 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 20,000.00 0.00 0.00 0.00 17,970.00 2,030.00 
3 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม จัดทำแผนพัฒนา แผนชมุชน

สนับสนนุการขับเคลื่อน แผนชมุชนแบบบูรณาการในกิจกรรมของ
เทศบาลในระดับหมู่บา้น ระดบัตำบล ระดับอำเภอ 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 300.00 19,700.00 

4 โครงการพัฒนาเทศบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 100,000.00 0.00 84,700.00 0.00 15,300.00 0.00 
5 โครงการจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไป

ด้วยกัน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 
0.00 60,000.00 0.00 0.00 59,950.00 50.00 

6 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่
รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวช กีฬา และนันทนาการ 

0.00 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 

7 อุดหนุนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองลำพูน ตาม
โครงการศูนปฏิบตัิการร่วมในการช่วเหลือประชาชน 

17,000.00 0.00 0.00 0.00 17,000.00 0.00 

8 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 127,600.00 0.00 0.00 0.00 106,740.00 20,860.00 
9 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,105.00 1,500.00 0.00 0.00 5,938.00 667.00 
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โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ   
ลำดับ

ที่ 
โครงการ 

อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

10 สำรองจ่าย 427,133.00 912,500.00 0.00 0.00 913,968.00 425,665.00 
11 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 556,390.00 3,610.00 0.00 0.00 560,000.00 0.00 
12 ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) 55,000.00 0.00 0.00 0.00 51,063.97 3,936.03 
13 สมทบสำนักงานประกันสุขภาพ 202,300.00 2,300.00 0.00 0.00 204,502.50 97.50 
14 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 10,000.00 90,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 
15 1. เช่าท่ีธรณีสงฆ์ วัดปา่ตอง หมู่ที ่11 ปีละ 12,000 บาท โดยปรับ 35 % 

ทุกระยะ 5 ปี ปีที่ 1 จำนวน 42,300 บาท (ค่าเช่า 12,000 บาท, 
ค่าธรรมเนียมการเช่า 18,000 บาท, ค่าหลักประกันการผิดสัญญาเชา่ 
12,000 บาท, ค่าทำสัญญา 300 บาท) , ปีท่ี 2 - 5 ค่าเช่า 12,000 บาท, ปี
ที่ 6 - 10 ค่าเช่า 16,200 บาท, ปีที่ 11 - 15 ค่าเช่า 21,870 บาท, ปีท่ี 16 
- 20 ค่าเช่า 29,525 บาท 
2.ค่าเช่าท่ีดินธรณสีงฆ์ วัดเหมืองจีห้ลวง หมู่ที่ 1 พื้นที่ 100 ตารางวา เพื่อ
ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญเ่พื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน โดยระยะเวลาเช่า 3 ปี อัตราค่าเช่าปลีะ 2,000 บาท  
3.ค่าเช่าท่ีดินธรณสีงฆ์ วัดป่าตึง หมู่ที่ 6 พื้นที่ 1 ตารางวา เพื่อขุดเจาะบ่อ
บาดาล แก้ปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยระยะเวลาเช่า 3 ปี 
อัตราค่าเช่าปลีะ 2,000 บาท 

0.00 46,300.00 0.00 0.00 42,000.00 4,300.00 
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โครงการที่ยกเลิกหรือไม่ได้ดำเนินการ   
ลำดับ

ที่ 
โครงการ 

อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนตำบลเหมืองจี้ 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 
2 โครงการวันแม่ 12 สิงหาคม 2563 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 
3 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน 40,000.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 5,000.00 
4 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 
5 โครงการจัดงานวันเทศบาล 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 
6 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่อง

ในโอกาสในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2562 
40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 

7 โครงการพัฒนาเทศบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 
8 โครงการรัฐพิธีวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

โครงการที่กำลังดำเนินการ   
ลำดับ

ที่ 
โครงการ 

อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

1 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง 

0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

2 จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 3 เครื่อง  0.00 21,000.00 0.00 21,000.00 0.00 0.00 
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รายการครุภัณฑ์ท่ีได้จัดซื้อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สำนักปลัด 

  

ลำดับ รายการ จำนวนเงิน 
 

1 โต๊ะโฟเมก้า ขนาดกว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร สำหรับวางเครื่องฉายมัล
ติมิเดียและคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ตัว ๆ ละ 1,500 บาท 

6,000.00 

 
2 ถังเก็บน้ำบนดิน วัสดุ Polymer Elixir ขนาด 5,000 ลิตร จำนวน 1 ถัง เพ่ือเก็บน้ำใช้ใน

สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองจี้  
33,000.00 

 
3 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง 2,500.00  
4 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลไมน่้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง 34,000.00 

 
5 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง 22,000.00 

 
6 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  จำนวน 1 เครื่อง  4,300.00 

 
7 เครื่องปรับอากาศรถยนต์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง   20,450.00  
8 กระจกโค้งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว ชนิดกระจกแท้ พร้อมเสาขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว สูง 2 เมตร จำนวน 20 ชุด ๆ ละ 4,200 บาท   
84,000.00 

 
9 เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ราคาเครื่องละ 2,200 บาท จำนวน 2 เครื่อง 4,400.00    

  
กองคลัง 

  

ลำดับ รายการ จำนวนเงิน 
 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
๑๙ นิ้ว) จำนวน 3 ชุด 

90,000.00 

   
  

กองช่าง 

ลำดับ รายการ จำนวนเงิน 
 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง 

30,000.00 

 
2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

จำนวน 1 เครื่อง 
17,000.00 

 
3 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง 15,000.00 

 
4 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน ๑ เครื่อง 2,600.00 
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กองการศึกษา 
  

ลำดับ รายการ จำนวนเงิน 
 

1 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง  8,380.00 
 

    
กองสวัสดิการสังคม 

ลำดับ รายการ จำนวนเงิน 
 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ 
เครื่อง  

17,000.00 

 
2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง 16,000.00 

 
3 เครื่องพิมพ์ Multifunctio แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 

จำนวน 1 เครื่อง 
8,000.00 

 
4 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 

จำนวน 1 เครื่อง 
7,500.00 

 
5 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง 5,200.00 

 
6 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง 2,500.00 

 
    
กองสาธารณสุข 

  

ลำดับ รายการ จำนวนเงิน 
 

1 เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายระบบอินฟาเรด ชนิดไม่สัมผัสหน้าผาก แบบมือถือ จำนวน 25 
เครื่อง ๆ ละ 3,500 บาท 

87,500.00 
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1.5 ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 
ปัญหา อุปสรรค 
1. มีการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น หลังจากที่ทำการจัดประชุมประชาคม 

และจัดทำแผนเรียบร้อยแล้ว จึงต้องมาดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาภายหลัง 
2. จำนวนโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนมากเกินกว่างบประมาณท่ีจะดำเนินการ

ได้ ทำให้อัตราความสำเร็จในการนำแผนไปปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่ดี 
3. การเสนอโครงการพัฒนาในหมู่บ้าน ส่วนใหญ่จะเสนอเป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน และไม่มีความ

ละเอียดขอบเขตของโครงการ เช่น ขนาด ปริมาณ และประเภท 
4. การเบิกจ่ายงบประมาณบางกิจกรรม/โครงการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการ

ดำเนินงาน  
5. บางโครงการ/กิจกรรมใช้จ่ายงบประมาณไม่สัมพันธ์กับงบประมาณที่ตั้งไว้ 
6. โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสถานการณ์ทางกายภาพไม่สามารถ

ดำเนินการตามแบบแปลนที่ประมาณการไว้ ทำให้งบประมาณและแบบแปลนต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้
สามารถดำเนินการได้ 

7. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนไม่สามารถกำหนดได้ว่าจะได้รับ
งบประมาณหรือไม ่

8. ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 
19) ทำให้ต้องยกเลิกการดำเนินการกิจกรรม/โครงการที่ทำให้เกิดการรวมตัวของคนจำนวนมาก 

แนวทางการแก้ไข 
1. ให้หมู่บ้านเสนอปัญหาให้ครอบคลุมทุกความพึงพอใจ และประชาสัมพันธ์การประชาคมให้

ทั่วถึงทุกหมู่บ้านเพ่ือให้ประชาชนเข้าร่วมประชาคมให้มากที่สุด 
   2. โครงการที่เสนอควรมีรายละเอียดขอบเขต ขนาด ปริมาณ ประเภท 

3. จัดทำโครงการเสนอของบประมาณกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีงบประมาณในการ
ดำเนินงานโครงการได้สำเร็จตามเป้าหมาย สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

4. ควรให้มีการนำเสนอโครงการให้ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ 
5. ควรดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน เพ่ือไม่ให้เกิดความ

ล่าช้าในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ 
 6. การใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการจริงควรให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ตั้งไว้ 
7. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้หมู่บ้านมีแผนชุมชนที่มีคุณภาพและปรับปรุงโครงการให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน และมีเป้าหมายและงบประมาณที่ชัดเจน 
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2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เดือนตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
   2.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
   ความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาระดับมหภาค ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ดังนี้ 
   1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ซึ่งกำหนดให้เทศบาลตำบลเหมืองจี้ดำเนินการในเรื่องการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ซึ่งสอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2. เพ่ิมศักยภาพการค้า
การลงทุน การค้าชายแดนและการค้าต่างประเทศ และจังหวัดลำพูน ยุทธศาสตร์ที่ 2. เมืองหัตถ นวัตรกรรม
สร้างสรรค์ (Creative Craft Innopolis) ได้กำหนดเป้าประสงค์การส่งเสริมสนับสนุนผลักดันการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม ขนส่ง และ Logistics รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม การค้าและการ
ลงทุน 
   2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตร และการท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลเหมืองจี้  
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่  3 . ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และ
นวัตกรรม ซึ่งกำหนดให้เทศบาลตำบลเหมืองจี้ดำเนินการในเรื่องการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตร และการ
ท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2. เพ่ิมศักยภาพการค้า
การลงทุน การค้าชายแดนและการค้าต่างประเทศ 3. พัฒนาเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปที่
มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม และจังหวัดลำพูน ยุทธศาสตร์ที่ 2. เมืองหัตถ นวัตร
กรรม สร้างสรรค์ (Creative Craft Innopolis) ได้กำหนดเป้าประสงค์ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา
ศักยภาพเพ่ิมขึ้น และยุทธศาสตร์ที่ 3. เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture) ที่ได้กำหนดเป้าประสงค์มูลค่า
สินค้าการเกษตรเพิ่มขึ้น 
   3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1.  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง, ยุทธศาสตร์ที่ ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน,  ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์, 2. การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม, ยุทธศาสตร์ที่ 5. การพัฒนาด้านความมั่นคงซึ่ง
กำหนดให้เทศบาลตำบลเหมืองจี้ดำเนินการในเรื่องการพัฒนาด้านการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต        
ซึ่งสอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพ 
(Wellness) แบบองค์รวม มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  และจังหวัดลำพูน ยุทธศาสตร์ที่ 5.การ
พัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Qulity of Life) ที่ได้กำหนดเป็นเป้าประสงค์ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 
   4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง
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ศักยภาพคน,  ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่  1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์, 2. การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ซึ่งกำหนดให้เทศบาลตำบลเหมืองจี้ดำเนินการใน
เรื่องการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น           
ซึ่งสอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการที่เน้นความโดดเด่นและเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด และจังหวัด
ลำพูน ยุทธศาสตร์ที่  4. เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประการณ์วัฒนธรรม (Cultural 
Experience Destination) ที่ได้กำหนดเป็นเป้าประสงค์ว่าพัฒนาเมืองลำพูนสู่เมืองมรดกวัฒนธรรมล้านนา และ
สร้างมูลค่าเพ่ิมจากการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
   5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลเหมืองจี้    
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ยุทธศาสตร์ที่ 4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งกำหนดให้
เทศบาลตำบลเหมืองจี้ดำเนินการในเรื่องการพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบ
นิเวศอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ยุทธศาสตร์ที่ 5. บริหารจัดการ 
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และจังหวัดลำพูน ยุทธศาสตร์ที่ 1. เมืองที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green City) ที่ได้กำหนดเป็นเป้าประสงค์ว่าอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและยั่งยืน 
   6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและกีฬาของเทศบาลตำบลเหมืองจี้มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ,  ๔. 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์, 2. การสร้างความ
เป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ซึ่งกำหนดให้เทศบาลตำบลเหมืองจี้ดำเนินการในเรื่องการพัฒนาด้านการ
พัฒนาด้านการศึกษาและกีฬา ซึ่งสอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ยุทธศาสตร์ที่ 4. 
พัฒนาการบริการด้านสุขภาพ (Wellness) แบบองค์รวม มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และจังหวัด
ลำพูน ยุทธศาสตร์ที่ 5.การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Qulity of Life) ที่ได้กำหนดเป็นเป้าประสงค์ยกระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
   7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน ของเทศบาล
ตำบลเหมืองจี้ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน,  ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่  1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์, 2. การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ซึ่งกำหนดให้เทศบาลตำบลเหมืองจี้ดำเนินการใน
เรื่องการพัฒนาด้านสาธารณสุขและการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน ซึ่งสอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพ (Wellness) แบบองค์รวม มุ่งเน้นการ
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และจังหวัดลำพูน ยุทธศาสตร์ที่ 5.การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Qulity 
of Life) ที่ได้กำหนดเป็นเป้าประสงค์ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
   8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของเทศบาลตำบล
เหมืองจี้ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
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บริหารจัดการภาครัฐ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 6. ด้านการ
เพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ซึ่งกำหนดให้เทศบาลตำบลเหมืองจี้ดำเนินการในเรื่องการพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการที่เน้นความโดดเด่นและเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิม 
การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด, ยุทธศาสตร์ที่ 2. เพ่ิมศักยภาพการค้า การลงทุน การค้าชายแดนและการค้า
ต่างประเทศ และจังหวัดลำพูน ยุทธศาสตร์ที่ 2. เมืองหัตถ นวัตรกรรมสร้างสรรค์ (Creative Craft Innopolis) 
ได้กำหนดเป้าประสงค์เพ่ือส่งเสริม ยกระดับและพัฒนาหัตถกรรม ด้วยนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ 
   2.1.2 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
   ความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับสภาพปัญหาที่
เกิดขึ้นจนนำไปสู่การกำหนด วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต/โครงการ โดยเขียนเป็นภาพรวมหรือองค์รวม ดังนี้ 
   1) เทศบาลตำบลเหมืองจี้ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า 
    ส่งเสริมการศึกษา     พัฒนาคุณภาพชีวิต 
    ศิลปวัฒนธรรมสืบสาน    โครงสร้างพ้ืนฐานบริบูรณ์ 
   ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านการศึกษา คุณภาพ
ชีวิต และศิลปวัฒนธรรม เห็นได้จากการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้ง 8 ด้าน โดยกำหนดโครงการทั้งหมดใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะ ปี 2564 มีจำนวน 544 โครงการ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันา โครงการ งบประมาณ 
1. ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน   
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 251 122,740,000.00 

รวมทั้งสิ้น 251 122,740,000.00 
2. ด้านเศรษฐกิจ เกษตร และการท่องเที่ยว   
     2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 10 710,000.00 
     2.2 แผนงานศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 4 220,000.00 
     2.3 แผนงานการเกษตร 15 1,560,000.00 

รวมทั้งสิ้น 29 2,490,000.00 
3. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต   
     3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 20 2,680,000.00 
     3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 25 1,050,000.00 
     3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7 134,000.00 
     3.4 แผนงานงบกลาง 3 24,631,200.00 

รวมทั้งสิ้น 55 28,495,200.00 
4. ด้านศาสนา ศลิปวฒันธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
     4.1 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 23 1,746,000.00 

รวมทั้งสิ้น 23 1,746,000.00 
 
   
 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
(ระหว่างเดือน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕63 ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4)  หน้า 46 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันา โครงการ งบประมาณ 
5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
     5.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 4 260,000.00 
     5.2 แผนงานสาธารณสุข 5 1,270,000.00 
     5.3 แผนงานเคหะและชุมชน 19 48,500,000.00 
     5.4 แผนงานการเกษตร 7 220,000.00 

รวมทั้งสิ้น 35 50,250,000.00 
6. ด้านการศึกษาและกีฬา   
     6.1 แผนงานการศึกษา 31 5,385,000.00 
     6.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 9 890,000.00 

รวมทั้งสิ้น 40 6,275,000.00 
7. ด้านสาธารณสุขและการเสรมิสร้างสุขภาพประชาชน   
     7.1 แผนงานสาธารณสุข 47 2,810,000.00 

รวมทั้งสิ้น 47 2,810,000.00 
8. ด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
     8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 40 4,722,000.00 
     8.2 แผนงานเคหะและชุมชน 17 10,720,000.00 
     8.3 แผนงานงบกลาง 7 730,000.00 

รวมทั้งสิ้น 64 16,172,000.00 
รวมทั้งหมด 544 230,978,200.00 

  
2.1.3 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   1) วิสัยทัศน์  
     ส่งเสริมการศึกษา      พัฒนาคุณภาพชีวิต 
     ศิลปวัฒนธรรมสืบสาน    โครงสร้างพ้ืนฐานบริบูรณ์ 
  คำแถลงนโยบายของผู้บริหารเทศบาลตำบลเหมืองจี้ โดยสิงห์ทอง  ปะมะสอน นายกเทศมนตรีตำบล
เหมืองจี ้แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน ๒๕๕7 
  ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค 
             ๑.๑ ปรับปรุง ซ่อมแซม ขยายพ้ืนผิวจราจร ถนนสายหลักทุกสาย ในชุมชนให้อยู่ในสภาพดี 
            ๑.๒ ก่อสร้างถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรอย่างทั่วถึง 
            ๑.๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซ่อมแซมถนน รางระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ระบบน้ำเพื่ออุปโภคและ
บริโภค 
            1.๔ จัดให้มีระบบแสงสว่างในที่สาธารณะอย่างทั่วถึงตามความเหมาะสมและปลอดภัยโดย 
สนับสนุนให้มีหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้า ไฟกิ่ง ตามตรอกถนนในหมู่บ้าน ให้รวดเร็ว 
      ๒. ด้านการเกษตร 
            ๒.๑ ส่งเสริม พัฒนาการเกษตรทุกรูปแบบ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้สวนลำไยสาธิต 
            2.2 สนับสนุน พัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตร ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
              ๒.๓ ส่งเสริมสร้างถนน ไฟฟ้า เพ่ือการเกษตร เข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรในเขตเทศบาล 
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        ๓. ด้านศาสนา ศิลปวฒันธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
              ๓.1 ส่งเสริม กิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทุกภาคส่วน 
ทุกองค์กร 
              ๓.2 สนับสนุนจัดตั้งศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เกิดการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สืบสานส่งเสริม 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
      ๔. ด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพ 
              ๔.๑ ส่งเสริม พัฒนาผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้ผลิตสินค้าตรงกับความต้องการของตลาด 
              ๔.๒ สนับสนุนจัดตลาดกลางเพื่อจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร โดยให้ผู้ซื้อมีโอกาสพบผู้ขาย 
              ๔.๓ ส่งเสริม สนบัสนุน กลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มเลี้ยงหมูหลุม กลุ่มเลี้ยงกบ กลุ่มเลี้ยงปลา กลุ่มลำไย 
เนื้อสีทอง 
  ๔๔ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในตำบลให้พัฒนาด้านต่าง ๆ เช่นกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า กลุ่มจักสาน 
กลุ่มแกะสลัก และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
     ๕. ด้านสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และสวัสดิการชุมชน คุณภาพชีวิต 
             ๕.๑ การบริหารจดัการยะโดยส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนคัดแยกขยะโดยกระบวนการมีส่วน 
ร่วม สร้างแรงจูงใจโดยการแจกถุงขยะฟรี รณรงค์การคัดแยกขยะให้เป็นรูปธรรมให้เกิดขึ้นทุกครอบครัว 
หมู่บ้าน ชุมชน และมีความยั่งยืน 
             5.2 ส่งเสริมจัดบริการนำเศษอาหารจากบ้านที่มีงานต่าง ๆ มาทำปุย๋น้ำชีวภาพ 
             ๕.๓ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม กองทุนสวัสดิการของทุกกลุ่มองค์กร เช่น กลุ่มสตรีแม่บ้าน 
กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มอสม.กลุ่มอปพร. กลุ่มเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อ และคนพิการ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน 
ตลอดจน เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาล ให้มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน 
             ๕.๔ สนับสนุนให้มีรถกู้ภัยเพิ่ม โดยแยกให้ชัดเจน รถรับส่งผู้ป่วย และรถรับส่งผู้เสียชีวิต 
             ๕.๕ ส่งเสริม ประสานงานจัดหารถสูบสิ่งปฏิกูล สำหรับเทศบาลตำบลเหมืองจี้โดยประสานงาน 
กับองค์กรอ่ืนให้มีส่วนร่วมเป็นไปอย่างรวดเร็วและราคาถูก 
             ๕.๖ สนับสนุน ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณทางแยก ทางร่วมสำคัญ ทั่วทั้งเขตเทศบาล 
             ๕.๗ สนับสนุน ใหบ้ริการ ช่วยเหลือกิจกรรมงานสาธารณะ กุศลต่าง ๆ ในหมู่บ้าน 
        6. ด้านการศึกษา 
             ๖.1 ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน แก่ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย 
             ๖.๒ สนับสนุน พัฒนากิจกรรม ทุนการศึกษา เทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ จัดหลักสูตร 
             ๖.๓ ส่งเสริมอบรมสอนภาษาต่างประเทศ เพ่ือใช้สนทนาในชีวิตประจำวัน ฟรี เช่น ภาษาอังกฤษ 
ภาษาไตใหญ่ ภาษาพม่า เพ่ือเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเชียน (AEC) 
             ๖.๔ ส่งเสริมพัฒนาศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนให้มีคุณภาพทุก ๆ ด้าน 
         ๗. ด้านการท่องเที่ยว 
             ๗.๑ ส่งเสริม การสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Eco-Tourism & Home stay) เพ่ือสร้าง 
รายได้ในท้องถิ่น 
             ๗.๒ สนับสนุนจัดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจและอนุรักษ์ โดยเกษตรกรชาวสวนลำไย พบผู้ซื้อ 
นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลเข้าพรรษา นักท่องเที่ยวมีโอกาส เก็บลำไยจากต้น และซื้อขายในราคายุติธรรม 
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         ๘. ด้านพัฒนาการเมือง การปกครอง และบริหารท้องถิ่น 
             ๘.๑ บรหิารท้องถิ่นด้วยหลักธรรมพรหมวิหารสี่ โปร่งใสมีส่วนร่วม ตรวจสอบได้ 
             ๘.๒ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน โดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
             ๘.๓ ประสานองค์กรภายนอก เพ่ือผลักดันโครงการ งบประมาณ พัฒนาท้องถิ่นให้เป็นรูปธรรม 
พัฒนาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ให้เป็นหน่วยงานที่ยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีมาตรฐาน ส่งเสริม
สนับสนุนด้านศึกษาให้แก่ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เพื่อเป็นการพัฒนา
ศักยภาพและยกระดับความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
             ๘.๕ ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนหมู่บ้านเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมทางการบริหารและการเมือง 
ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
             ๘.๖ พัฒนาการทำงานฝ่ายนิติบัญญัติได้แก่ สภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ สมาชิกสภาเทศบาล 
ตำบลเหมืองจี้ ประชาธิปไตยในระดับชุมชนหมู่บ้าน 
              ๘.๗ ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนหมู่บ้านสนับสนุนให้มีกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ 
              ๘.๘ ส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการชุมชนหมู่บ้าน ประชาชนในชุมชนหมู่บ้าน และ
เทศบาลทำงานอย่างสมานฉันท์ ไม่แตกแยกเพ่ือร่วมกันพัฒนาและยกระดับชุมขนหมู่บ้านให้มีการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน 
              ๘.๙ สนับสนุน และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย และตอบสนองต่อการ 
ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
   มีความสอดคล้องกับปัญหาที่เกิดข้ึนจริงและดำเนินการจริงในตำบลเหมืองจี้ ดังนี้ 

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง เทศบาล
ตำบล 
เหมืองจี้ 

2 ด้านเศรษฐกิจ เกษตร 
และการท่องเที่ยว 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสงัคมสงเคราะห์ สำนักปลัด 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

กองการศึกษา 

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร สำนักปลัด 
3 ด้านสงัคมและคุณภาพ

ชีวิต 
บริหารทั่วไป การรักษาความสงบภายใน สำนักปลัด 
บริการชุมชนและสังคม สังคมสงเคราะห์  
บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน 
กองสวัสดิการสังคม 

การดำเนินงานอ่ืน งบกลาง สำนักปลัด 
4 ด้านศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

กองการศึกษา 

๕ ด้านทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อม 

บริหารทั่วไป การรักษาความสงบภายใน สำนักปลัด 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 
การเศรษฐกิจ การเกษตร สำนักปลัด 
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ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

๖ ด้านการศึกษาและกีฬา บริหารทั่วไป การศึกษา กองการศึกษา เทศบาล
ตำบล 
เหมืองจี้ 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

กองการศึกษา 

7 ด้านสาธารณสุขและ
การสร้างเสริมสุขภาพ
ประชาชน 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข 

8 ด้านการบริหารจัดการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

บริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป สำนักปลัด 
กองคลัง 

บริหารทั่วไป แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 
การดำเนินงานอ่ืน งบกลาง สำนักปลัด 

รวม 8 ยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน 10 แผนงาน 6 สำนัก/กอง 
 
   3) เป้าประสงค ์
   ๑. ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒. ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  เกษตรและการท่องเที่ยว 
 ๓. ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ๔. ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5. ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6. ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาและกีฬา 
 7. ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพประชาชน 
 8. ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   4) ตัวชี้วัด  
   1. กรณีโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
ตรวจรับงานโดยจะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 
   2. กรณีโครงการด้านอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการทุกประการ 
   5) ค่าเป้าหมาย 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ ในพ้ืนที่ 
เช่น ถนน สะพาน อาคาร และสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ การจัดหาแหล่งน้ำ
เพ่ือการอุปโภค บริโภค การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ฝาย อ่าง
เก็บน้ำ  เจาะบ่อบาดาล รางระบายน้ำ และขุดลอกแหล่งน้ำ ฯลฯ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เกษตร และการท่องเที่ยว 

การส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน การส่งเสริมการลงทุน การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน การส่งเสริมหัตถกรรมท้องถิ่น และการปรับปรุง
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการของเด็ก สตรี คนชรา ผู้ได้รับ
ผลกระทบ และผู้ด้อยโอกาส การสร้างความเข้มแข็งชุมชน และ
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การอนุรักษ์ รักษา ฟ้ืนฟู สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ การ
ส่งเสริมและการบริหารจัดการในการรักษาความสะอาด  

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
และกีฬา 

ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ การส่งเสริมการเล่น
กีฬาเพ่ือสุขภาพลานามัยทีส่มบูรณ์ 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
และการเสริมสร้างสุขภาพประชาชน 

การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ การส่งเสริมสุขภาพ
พลานามัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจของประชาชน 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมสมรรถภาพการทำงานของบุคลากร 
การสร้างแหล่งหรือช่องทางการรับรู้ข่าวสาร 

   6) กลยุทธ์ 
1. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และ

สาธารณูปการที่สามารถก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชน/ท้องถิ่น   
2. กระตุ้นและสร้างเครือข่ายการพัฒนาที่อยู่บนพ้ืนฐานของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
3. ขับเคลื่อนกิจกรรมทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและระบบ

นิเวศน์ ผ่านเครือข่ายและองค์กรทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
4. กำหนดให้การอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนาเป็นวาระที่สำคัญของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่ในการดำเนินกิจกรรมร่วมกับ องค์กรเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเน้น
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างจิตสำนึกและกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภาษาพ้ืนเมือง การแต่งกายพ้ืนเมืองและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5. สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย  เช่น  เด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาสให้มีความรู้ทักษะการประกอบอาชีพสามารถพ่ึงพา ปกป้องตนเองและชุมชนของตนได้อย่าง
ยั่งยืน 

6. ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชน  ให้มีความสามัคคีตระหนักและมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในชุมชนโดยชุมชน  พัฒนาบุคลากร เทคโนโลยีและกระบวนการอ่ืนที่ก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในชุมชน 

7. ใช้เทคโนโลยีและการจัดการสมัยใหม่ที่เหมาะสมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
แห่งเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของหน่วยงานศักยภาพของบุคลากรโดยสร้างระบบความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
   7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์  

เป็นการอธิบายจุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าจะมีความมุ่งมั่น ตั้ง
มั่นเรื่องการพัฒนาท้องถิ่นในเรื่องใดที่จำเพาะเจาะจงเล็งเห็นผลในภาพรวมของท้องถิ่น ที่ดำเนินการจริงใน
ท้องถิ่น ดังนี้  
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1. พัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน      
2. สร้างเสริมความเข้มแข็งชุมชน 
3. ส่งเสริมอาชีพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
4. ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ พัฒนา ฟ้ืนฟู และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่น 
5. ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
6. ส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาจิตใจ ป้องกันควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 
7. พัฒนา ส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงาน บริการประชาชน 

   8) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ มุ่งพัฒนา 8 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน, ด้านเศรษฐกิจ เกษตร และการท่องเที่ยว, ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ด้านศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านการศึกษา และกีฬา, ด้านสาธารณสุขและ
การเสริมสร้างสุขภาพประชาชน และด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาจังหวัด และองค์กรปกครองในเขตพ้ืนที่ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นภารกิจ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ เพ่ือบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีโดยยึดถือความสุขของประชาชนเป็นหลักสำคัญ    

2.1.5 การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
   เป็นการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   1) SWOT Analysis 
 

ปัจจัยภายใน จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. โครงสร้างพื้นฐาน - มีเส้นทางคมนาคมสายหลักที่เชื่อมต่อ

ระหว่างหมู่บ้านและตำบล อำเภอและ
จังหวัดใกล้เคียง 

- เส้นทางคมนาคมภายในหมู่บา้นยังไม่ 
ครอบคลุมทั่วถึง 

2. ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- เป็นตำบลที่มีพืน้ที่เหมาะสมตอ่การ
ประกอบอาชีพทางการเกษตร 
-มีทรัพยากรป่าไม้ที่เปน็แหล่งอาหาร, 
และสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรในชุมชน 

- ขาดระบบการบริหารจัดการ/การจัดสรรน้ำ
เพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึงในฤดแูล้ง 
- จิตสำนึกของประชาชนในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- มีปัญหาพื้นที่ทำกนิ เนื่องจากมีพื้นที่ทาง
การเกษตรน้อยและน้ำเพื่อการเกษตรไม่
เพียงพอ 

3. ด้านเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เป็นแหล่งผลติพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ 
กระเทียม หอมแดงและลำไย 
- มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผักและ
ผลไม้ในพื้นที ่
- ประชากรมีความสามารถในการ
ประกอบอาชีพทางการเกษตรมา 
ช้านาน 
- มีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
- มีการจัดทำอุตสาหกรรมภายใน
ครัวเรือน 

- ผลผลติกระเทียม หอมแดงและลำไยขาดการ
บริหารจัดการทางการตลาด 
- ไม่มีการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเพื่อให้มี
อำนาจในการต่อรองราคาผลผลติ 
- ประชาชนทำการเกษตรโดยการพึ่งพาสารเคมี
มากเกินไปเปน็การเน้นทำผลผลติและไม่
คำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว 
- ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการ
พัฒนาผลผลิตแบบยั่งยืน 
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ปัจจัยภายใน จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
4. ด้านสังคม วฒันธรรม 
ภูมิปัญญา และการศึกษา 

- มีความโดดเด่นดา้นวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ที่สบืทอดกันมา เช่น 
- มีความสามารถด้านหัตถกรรมแกะสลัก 
- เป็นตำบลที่มปีระเพณีวัฒนธรรมที่โดด
เด่น (แห่เทียนพรรษา, ฟ้อนยอง ฟ้อนหริ
ภุญชัย และฟ้อนเจิง ฯลฯ) 

- คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยสนใจและไมส่ืบสานประเพณี
วัฒนธรรม 
- ประชาชนมีความสนใจในการรับข่าวสารข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในด้านตา่ง ๆ น้อย 

ปัจจัยภายนอก โอกาส (Opportunity) ข้อจำกัด (Threat) 
5. นโยบายของรัฐ - นโยบายเศรษฐกิจกระจายรายได้ที่เป็น

ธรรม ปรับโครงสร้างภาษีอากรทั้งระบบ 
มีนโยบายสรา้งรายได้จากการสง่เสริม
การท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น 2 เท่าตัวในเวลา 
5 ปี ผลักดันไทยเปน็ศูนย์กลางการผลิต
และการค้าอาหาร มีนโยบายปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจ ส่วนนโยบาย
โครงสร้างพืน้ฐาน จะพฒันาระบบขนส่ง 
ประปา ไฟฟา้ให้กระจายไปสู่ภมูิภาค
อย่างทั่วถึง เพียงพอ 
  

 

6. ด้านเศรษฐกิจ - ผลผลติลำไยมชีื่อเสียงและเปน็ที่นิยม
มากสามรถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
และขยายตลาดมากข้ึน 
- มีตลาดในภูมิภาคอ่ืนๆและตา่งประเทศ 
- โอกาสในการปรบัตัวเข้าหาเทคโนโลยี
ใหม่ 
- เส้นทางคมนาคมทีส่ะดวกเปน็โอกาสใน
การขนส่งผลผลิตและสง่เสริมการ
ท่องเที่ยว 
 

- ผลิตภัณฑส์ารเคมี  ปุ๋ยบำรุงพชืมีราคาสงู 
- มีการขยายเขตพื้นที่การปลูกลำไยในหลาย ๆ
จังหวัดทำให้มีคู่แข่งทางการค้า 
- ผลกระทบจากการใช้สารเคมีมากทำให้ผลผลิต
ไม่มีคุณภาพ 
 

7. ด้านการสาธารณสุข
และการศึกษา 
 

- มีการส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ภาครัฐ โดยเฉพาะการจัดให้มีโครงการ
อินเตอร์เน็ทตำบลเพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนาและการเรียนรู ้
 
 
 

- ปัญหาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
- มีประชาชนวัยสูงอายุมากซึ่งเป็นข้อจำกัดด้าน
การพัฒนา 
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2.2 การติดตามและประเมินโครงการ โครงการและงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
 

ยุทธศาสตร์ 
ปีที่ 1 (2561) ปีที่ 2 (2562) ปีที่ 3 (2563) ปีที่ 4 (2564) ปีที่ 5 (2565) รวม 
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1.การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

251 122,740,000 251 122,740,000 251 122,740,000 251 122,740,000 251 122,740,000 1,255 613,700,000 

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เกษตรและการท่องเที่ยว 

29 2,490,000 29 2,490,000 29 2,490,000 29 2,490,000 29 2,490,000 145 11,740,000 

3.การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

55 26,718,000 55 26,718,000 55 26,718,000 55 26,718,000 55 26,718,000 275 140,698,800 

4.การพัฒนาด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

23 1,746,000 23 1,746,000 23 1,746,000 23 1,746,000 23 1,746,000 115 8,730,000 

5.การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

35 50,250,000 35 50,250,000 35 50,250,000 35 50,250,000 35 50,250,000 175 251,250,000 

6.การพัฒนาด้านการศึกษา
และกีฬา 

40 6,275,000 40 6,275,000 40 6,275,000 40 6,275,000 40 6,275,000 200 31,375,000 

7.การพัฒนาด้านการ
สาธารณสุขและการ
เสรมิสร้างสุขภาพประชาชน 

47 2,810,000 47 2,810,000 47 2,810,000 47 2,810,000 47 2,810,000 235 14,050,000 

8.การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

64 16,157,000 64 16,157,000 64 16,157,000 64 16,157,000 64 16,157,000 320 81,935,000 

รวม 544 229,186,000 544 229,186,000 544 229,186,000 544 229,186,000 544 229,186,000 2,720 1,153,478,00 
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2.3 ผลการดำเนินงานในช่วง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 
 

ยุทธศาสตร์ 
จำนวนโครงการ 

ทีแ่ล้วเสร็จ 

จำนวนโครงการที่
อยู่ในระหว่าง  
ดำเนินการ 

จำนวนโครงการที่
ไม่ได้ดำเนินการ 

หรือยกเลิก 

จำนวนโครงการ
ทั้งหมด 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 8 7.55 22 20.75 2 1.89 32 30.19 
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตรและการท่องเที่ยว 0 0.00 0 0.00 5 4.72 5 4.72 
3. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 6 5.66 0 0.00 14 13.21 20 18.87 
4. การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 0.94 0 0.00 6 5.66 7 6.60 
5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 0.94 0 0.00 3 2.83 4 3.77 
6. การพัฒนาด้านการศึกษาและกีฬา 3 2.83 0 0.00 4 3.77 7 6.60 
7. การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพประชาชน 4 3.77 0 0.00 1 0.94 5 4.72 
8. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 14.15 0 0.00 11 10.38 26 24.53 

รวม 38 35.85 22 20.75 46 43.40 106 100.00 
1) จำนวนโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 544 

โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 
   2) จำนวนโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 106 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 19.49 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   3) จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) จำนวน 38 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 35.85 
   4) จำนวนโครงการทีอ่ยู่ในระหว่างดำเนินการได้ (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ทั้งหมด 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.75  
   5) จำนวนโครงการทีไ่ม่ได้ดำเนินการหรือยกเลิก (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ทั้งหมด 46 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 43.40 
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2.4 การเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. 2564  
ในช่วง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564 
 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 
1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

282,478.27 0.54 0.00 0.00 282,478.27 0.54 

2.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ เกษตรและการ
ท่องเที่ยว 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

23,739,030.00 45.65 0.00 0.00 23,739,030.00 45.65 

4.การพัฒนาด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

10,000.00 0.02 0.00 0.00 10,000.00 0.02 

5.การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2,189,000.00 4.21 0.00 0.00 2,189,000.00 4.21 

6.การพัฒนาด้าน
การศึกษาและกีฬา 

2,724,398.68 5.24 0.00 0.00 2,724,398.68 5.24 

7.การพัฒนาด้านการ
สาธารณสุขและการ
เสริมสร้างสุขภาพ
ประชาชน 

528,800.00 1.02 0.00 0.00 528,800.00 1.02 

8.การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

22,525,827.80  43.32 0.00 0.00 22,525,827.80 43.32 

รวม 51,999,534.75 100.00 0.00 0.00 51,999,534.75 100.00 
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2.5 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564 
 

โครงการ 
ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ   
ที่ได้รับ 

งบประมาณ    
ที่เบิกจ่าย 

1.ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบล
เหมืองจี ้เทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  

√ - - 
30,700 28,500 

2.ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลเหมืองจี้  

√ - - 
170,000 170,000 

 200,700 198,500 
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รายงานรายรับเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 
หมวด ประเภท รับจริง 

หมวดภาษีอากร 
  

ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 371,078.82 
ภาษีป้าย 281,500.00 

รวมหมวดภาษีอากร 652,578.82 
หมวดค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับ และใบอนุญาต 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 3,375.60 
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 573,410.00 
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง
สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 

0.00 

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือ
แผ่นปลิวเพ่ือการโฆษณา 

730.00 

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 10,155.00 
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,690.00 
ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 76,170.00 
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก 15,350.00 
รายได้ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการขุดดินและถมดิน 4,500.00 
ค่าปรับการผิดสัญญา 102,482.00 
ค่าปรับอ่ืน ๆ 45,317.95 
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 5,000.00 
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

23,300.00 

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,760.00 
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่อง
ขยายเสียง 

0.00 

ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ 0.00 
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 863,240.55 

หมวดรายได้จาก
ทรัพย์สิน 

ดอกเบี้ย 162,760.13 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 162,760.13 
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หมวด ประเภท รับจริง 
หมวดรายได้จาก
สาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย์ 

รายได้จากสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ 0.00 

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 0.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
  

เงินที่มีผู้อุทิศให้ 4.44 
รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 383,795.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 383,799.44 
หมวดภาษีจัดสรร 
  
  
  
  
  
  
  

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ 665,540.62 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ 10,457,251.18 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ฯ 4,405,499.65 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 264,834.61 
ภาษีสรรพสามิต 6,933,363.18 
ค่าภาคหลวงแร่ 105,086.93 
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 38,280.06 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน 

4,783,894.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 27,653,750.23 
หมวดเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจ

หน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ 
35,045,902.35 

รวมหมวดเงินอุดหนุน 35,045,902.35 
รวมทั้งหมด 64,762,031.52 
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รายงานรายจ่ายเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 

งบ 
 

หมวดรายจ่าย 
 

ประเภทรายจ่าย 
 

รวมจ่ายจริง 

งบกลาง 

งบกลาง 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 71,110.00 
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000.00 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 17,892,800.00 
เบี้ยยังชีพคนพิการ 5,563,000.00 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 226,500.00 
สำรองจ่าย 336,517.60 
รายจ่ายตามข้อผูกพัน 290,279.38 
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

885,000.00 

             รวม งบกลาง                25,270,206.98 
งบบุคลากร 

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 

เงินเดือนนายก/รองนายก 577,892.13 
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/
รองนายก 

142,074.19 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 142,074.19 
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล 

176,256.00 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1,281,692.97 

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 

เงินเดือนพนักงาน 8,282,949.08 
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 4,350.00 
เงินประจำตำแหน่ง 337,161.29 
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ 277,540.00 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,131,940.00 
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 148,500.00 
เงินวิทยฐานะ 61,306.50 

        รวม งบบุคลากร                13,563,736.35  
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งบ 
 

หมวดรายจ่าย 
 

ประเภทรายจ่าย 
 

รวมจ่ายจริง 

งบ
ดำเนินงาน 

ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

155,191.00 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

0.00 

ค่าเช่าบ้าน 472,400.00 
เงินช่วยเหลือบุตร 0.00 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 57,880.00 
ค่าเบี้ยประชุม 0.00 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 5,191,632.26 
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 49,920.00 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

1,666,897.55 

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 228,276.95 

ค่าวัสดุ 

วัสดุสำนักงาน 330,405.00 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 99,227.25 
วัสดุงานบ้านงานครัว 66,421.00 
วัสดุก่อสร้าง 8,552.00 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 105,966.85 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 469,716.74 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 14,195.00 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 308,965.00 
วัสดุเครื่องดับเพลิง 0.00 
วัสดุอื่น 36,350.00 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 132,000.00 
ค่าอาหารเสริม (นม) 781,388.68 
วัสดุกีฬา 0.00 
วัสดุการเกษตร 0.00 
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งบ 

 
หมวดรายจ่าย 

 
ประเภทรายจ่าย 

 
รวมจ่ายจริง 

งบ
ดำเนินงาน 

ค่าสาธารณูปโภค 

ค่าไฟฟ้า 377,795.76 
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล 0.00 
ค่าบริการโทรศัพท์ 204,367.11 
ค่าบริการไปรษณีย์ 35,035.00 
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 3,500.00 

     รวม งบดำเนินงาน                10,796,083.15 
งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์สำนักงาน 68,390.00 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 79,100.00 
ครุภัณฑ์อ่ืน 75,600.00 
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 10,500.00 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 12,500.00 

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 96,000.00 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 0.00 

            รวม งบลงทุน                       342,090.00 
งบเงิน
อุดหนุน เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17,000.00 
เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,660,418.27 
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 350,000.00 

 รวม งบเงินอุดหนุน              2,027,418.27 
งบรายจ่าย
อ่ืน 

รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น 0.00 
                               รวม งบรายจ่ายอ่ืน                         0.00 

                 รวมสุทธิ               51,999,534.75 

 
 

งบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 
(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) แยกเป็น 

 1) งบกลาง    จำนวนเงิน 25,270,206.98   บาท 
 2) งบเงินอุดหนุน   จำนวนเงิน   2,027,418.27   บาท 

3) งบดำเนินงาน    จำนวนเงิน 10,796,083.15          บาท 
4) งบบุคลากร    จำนวนเงิน 13,563,736.35   บาท 

 5) งบลงทุน    จำนวนเงิน      342,090.00     บาท 
     รายจ่ายทั้งหมด                       จำนวนเงิน 51,999,534.75   บาท 
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งบประมาณรายจ่าย ที่ได้ตั้งจ่ายรายการใหม่ในวันที่ 27 กันยายน 2564  

(ซึ่งไม่ปรากฎในรายงานรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564) 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   จำนวนเงิน    7,312,400.00   บาท 

      

งบประมาณรายจ่าย ตามงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. 2564 
           1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   จำนวนเงิน     170,000.00   บาท 
  2) ด้านการศึกษา   จำนวนเงิน       28,500.00   บาท 

               รายจ่ายทั้งหมด                         จำนวนเงนิ     198,500.00   บาท 

 

 

งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ. 2564 
    ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   จำนวนเงิน   1,895,000.00   บาท  

                
 

รวมงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้นเป็นจำนวนเงิน  61,405,434.75  บาท
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3. การติดตามและประเมินผลโครงการทั้งหมด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ดำเนินการจริง 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

1.บริการชุมชนและสังคม 
2.เศรษฐกิจ 

1.เคหะและชุมชน 
2.อุตสาหกรรมและการโยธา 

กองช่าง - 33 9,659,878.27 

2.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ เกษตรและการ
ท่องเที่ยว 

1.บริการชุมชนและสังคม 
2.เศรษฐกิจ 

1.สังคมสงเคราะห์ 
2.การศาสนาวัฒนธรรมฯ 
3.การเกษตร 

กองสวัสดิการฯ 
กองการศึกษา 
สำนักปลัดฯ 

- 0 0.00 

3.การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

1.บริหารทั่วไป 
2.บริการชุมชนและสังคม 
3.การดำเนินการอ่ืน 

1.บริหารทั่วไป 
2.การรักษาความสงบภายใน 
3.สังคมสงเคราะห์ 
4.สร้างความเข้มแข็งชุมชน 
5.งบกลาง 

สำนักปลัดฯ 
กองสวัสดิการฯ 

 

- 6 23,739,030.00 

4.การพัฒนาด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1.บริการชุมชนและสังคม 1.การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา - 1 10,000.00 

5.การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

1.บริการชุมชนและสังคม 
2.เศรษฐกิจ 

1.เคหะและชุมชน 
2.แผนงานการเกษตร 

กองสาธารณสุข 
สำนักปลัดฯ 

- 1 2,189,000.00 
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ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ดำเนินการจริง 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

6.การพัฒนาด้าน
การศึกษาและกีฬา 

1.บริการชุมชนและ
สังคม 

1.การศึกษา 
2 .ก ารศ าสน าวัฒ น ธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา - 4 2,752,898.68 

7.การพัฒนาด้านการ
สาธารณสุขและการ
เสริมสร้างสุขภาพ
ประชาชน 

1.บริการชุมชนและ
สังคม 

1.สาธารณสุข กองสาธารณสุข 
 

สำนักปลัด 
กองสวัสดิการ
สังคม 

4 528,800.00 

8.การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.บริหารทั่วไป 
2.บริการชุมชนและ
สังคม 
3.การดำเนินการอ่ืน 

1.บริหารทั่วไป 
2.การรักษาความสงบภายใน 
3.การศึกษา 
4.สาธารณสุข 
5.สังคมสงเคราะห์ 
6.เคหะและชุมชน 
7.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
8.การเกษตร 
9.งบกลาง 

สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษา 
กองสวัสดิการสังคม 

กองสาธารณสุข 

 18 22,525,827.80 

รวม 67 61,405,434.75 
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รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 

ลำ 
ดับที่ 

โครงการ 
อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสันธง บ้านปงชัย หมู่ที่ 3
  

350,000.00 0.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00 

2 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โดยการเปลี่ยนกระเบื้องปูพ้ืนห้อง
ประชุม ชั้น 2 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 139 ตารางเมตร ตามแบบกอง
ช่างเทศบาลตำบลเหมืองจี้   

0.00 96,000.00 0.00 0.00 96,000.00 0.00 

3 โคมไฟฟ้าแบบโคมถนนอลูมิเนียปั๊มรุ่นคอยาวการไฟฟ้ารวม
อุปกรณ์ครบชุด ขนาด 20X40 วัตต์ จำนวน 5 ชุด ๆ ละ 2,500   

0.00 12,500.00  0.00 0.00 12,500.00  0.00 

4 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 
ในการขยายเขตไฟฟ้าสายบ้านฝั่งหมิ่น (หน้าป่าช้า) หมู่ที่ 7  

0.00 40,259.51 0.00 0.00 40,259.51 0.00 

5 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 
ในการขยายเขตไฟฟ้าสายบ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 5 ตำบลเหมืองจี้ 
อำเภอเมืองลำพูน จำนวน 2 จุด (จุด 1)   

0.00 39,700.55 0.00 0.00 39,700.55 0.00 

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 
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ลำ 
ดับที่ 

โครงการ 
อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

6 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 
ในการขยายเขตไฟฟ้าสายบ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 5 ตำบลเหมืองจี้ 
อำเภอเมืองลำพูน จำนวน 2 จุด (จุด 2)  

0.00 28,365.38 0.00 0.00 28,365.38 0.00 

7 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 
ในการขยายเขตไฟฟ้าสายบ้านเหมืองจี้หลวง (ไปปงชัย) หมู่ที่ 1 
ตำบลเหมืองจี้  

0.00 21,637.30 0.00 0.00 21,637.30 0.00 

8 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 
ในการขยายเขตไฟฟ้าสายบ้านเหมืองจี้ใหม่ (ซอยไก่มอเตอร์) หมู่
ที่ 8 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน  

0.00 44,015.53 0.00 0.00 44,015.53 0.00 

 
 
 
 
 
 
 
โครงการที่กำลังดำเนินการ           
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ลำ 
ดับที่ 

โครงการ 
อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

1 ก่อสร้างเวทีมาตรฐานสำหรับใช้ในกิจการของเทศบาลตำบล
เหมืองจี้ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 19 เมตร สูง 1 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลตำบลเหมืองจี้  

0.00 264,000.00 0.00 264,000.00 0.00 0.00 

2 ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ อาคารกว้าง 6 เมตร ยาว 15 เมตร 
พร้อมเทคอนกรีตลานจอดรถกว้าง 8.50 เมตร ยาว 16 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 136 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลตำบลเหมืองจี้  

0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 

3 ต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 3.5 เมตร จำนวน 2 ห้อง รายละเอียดตามแบบแปลน
ของกองช่างเทศบาลตำบลเหมืองจี้   งบประมาณ  

0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 

4 ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 7 
รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลตำบลเหมืองจี้  

0.00 30,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 

5 เสรมิผิวแอสฟลัท์ติกคอนกรตี เริม่จากซอย 6 ทางไปป่าช้าบ้านหมูเปิ้ง หมู่ 
9 ตำบลเหมืองจี้ จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 400 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 158  

0.00 700,000.00 0.00 700,000.00 0.00 0.00 

โครงการที่กำลังดำเนินการ           
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ลำ 
ดับที่ 

โครงการ 
อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากซอย 2 บ้านฝั่งหมิ่น หมู่
ที่ 7 เชื่อมบ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 5 รวมระยะทาง 231 เมตร ผิว
จราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 231 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 693 ตารางเมตร  

0.00 350,000.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00 

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากซอย 9 ถนนเลียบฝาย
น้ำล้น ถึงระยะทาง 230 เมตร บ้านกู่เส้า หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 
3 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
690 ตารางเมตร  

0.00 350,000.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00 

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เดิม บ้านป่าตอง-หนองจาง หมู่ 11 ไปบ้านฝายแป้น หมู่ 4 ตำบล
เหมืองจี้ ถึงระยะทาง 310 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 
310 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,240 ตรม.  

0.00 623,000.00 0.00 623,000.00 0.00 0.00 

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เดิม บ้านป่าตัน หมู่ที่ 10 ไปบ้านเหมืองจี้หลวง หมู่ที่ 1 ถึง
ระยะทาง 175 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 175 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร  

0.00 350,000.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00 

โครงการที่กำลังดำเนินการ          
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ลำ 
ดับที่ 

โครงการ 
อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เดิม สายบ้านบวกมะกัง ถึงถนนทางหลวงแผ่นดินสายเลี่ยงเมือง
ลำพูน-ป่าซาง (116)  บ้านฝายแป้น หมู่ที่ 4 ผิวจราจรกว้าง 3 
เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร  

0.00 98,000.00 0.00 98,000.00 0.00 0.00 

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเริ่มจากถนนข้างสำนักงาน
เทศบาลตำบลเหมืองจี้ ถึงระยะทาง 475 เมตร บ้านเชตวัน หมู่ 
12 ตำบลเหมืองจี้ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 475 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,375 ตารางเมตร  

0.00 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 0.00 0.00 

12 ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) เพ่ือใช้
กับระบบประปาหมู่บ้านป่าตองหลวง หมู่ที่ 13 

0.00 350,000.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00 

13 ปรับปรุงระบบเสียงตามสายของหมู่บ้านภายในตำบลเหมืองจี้  0.00 63,400.00 0.00 63,400.00 0.00 0.00 

14 เปลี่ยนท่อเมนจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้านเชตวัน หมู่ที่ 12 
รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลตำบลเหมืองจี้   

0.00 350,000.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00 

 
 
 
โครงการที่กำลังดำเนินการ           
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ลำ 
ดับที่ 

โครงการ 
อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

15 เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เริ่มจากซอย 3 รื่นจิต มาลาจร 
ถึงระยะทาง 270 เมตร บ้านเหมืองจี้ใหม่ หมู่ 8 ผิวจราจรกว้าง 
3.25 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร  

0.00 335,000.00 0.00 335,000.00 0.00 0.00 

16 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เริ่มจากถนนทาง
หลวงแผ่นดินสายเลี่ยงเมืองลำพูน-ป่าซาง (116) ไปโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลเหมืองจี้ บ้านป่าห้า ถึงระยะทาง 232 เมตร 
หมู่ที่ 14   

0.00 350,000.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00 

17 เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เริ่มจากซอย 1 ถึงระยะทาง 150 
เมตร บ้านฝายแป้น หมู่ที่ 4 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 150 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร  

0.00 227,000.00 0.00 227,000.00 0.00 
 

18 เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เริ่มจากถนน ซอย 6 ถึงระยะทาง 
150 เมตร บ้านเหมืองจี้หลวง หมู่ที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 3.5 เมตร 
ยาว 150 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 525 
ตารางเมตร  

0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 
 

 
 
โครงการที่กำลังดำเนินการ           
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ลำ 
ดับที่ 

โครงการ 
อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

 

19 เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เริ่มจากบ้านเหมืองจี้หลวง เชื่อมบ้านป่าตัน ถึง
ระยะทาง 130 เมตร หมู่ที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 390 ตารางเมตร  

0.00 149,000.00 0.00 149,000.00 0.00  

20 เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เริ่มจากเขต 6 ซอยข้างโรงแรม 89 ถึงระยะทาง 
232 เมตร บ้านป่าตึง หมู่ที่ 6 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 232 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 928 ตารางเมตร  

0.00 350,000.00 0.00 350,000.00 0.00 

21 โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เริ่มจากถนนซอย 1 ถึงระยะทาง 90 เมตร    
บ้านกู่เส้า หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 270 ตารางเมตร 
 
 
 
 
  

0.00 103,000.00 0.00 103,000.00 0.00 

โครงการที่กำลังดำเนินการ 
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ลำ 
ดับที่ 

โครงการ 
อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

22 จัดซื้อโคมไฟสาธารณะ ขนาด 2 X 36 วัตต์ ตามแบบมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จำนวน 20 ชุด ราคาชุดละ 2,500 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท
รายละเอียดการติดตั้งดังนี้ 
1. บ้านฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 7 (หน้าป่าช้า)  จำนวน 3 ชุด เป็นเงิน 7,500 บาท 
2. บ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 5 (จุด 1) จำนวน 3 ชุด เป็นเงิน 7,500 บาท 
3. บ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 5 (จุด 2) จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,500 บาท 
4. บ้านเหมืองจี้ใหม่ หมู่ที่ 8 (ซอยไก่มอเตอร์) จำนวน 3 ชุด เป็นเงิน 7,500 บาท 
5. บ้านเหมืองจี้หลวง (ไปปงชัย) หมู่ที่ 1 จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 10,000 บาท 
6. บ้านเป่าตอง-หนองจาง หมู่ที่ 11 จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,500 บาท 
7. บ้านเหมืองจี้ใหม่ (ซอยหลังวัด) หมู่ที่ 8 จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,500 บาท 
8. บ้านเหมืองจี้หลวง (บ้านเหล่า-ป่าตัน) หมู่ที่ 1 จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,500   
9. บ้านเหมืองจี้หลวง (บ้านเหล่า-ปงชัย) หมู่ที่ 1 จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,500  
10. บ้านเชตวัน หมู่ที่ 12 จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,500 บาท 
11. บ้านป่าห้า (บ้านใหม่) หมู่ที่ 14 จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,500 บาท 

0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 

            
 
โครงการที่ยกเลิกหรือไม่ได้ดำเนินการ  
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ลำ 
ดับที่ 

โครงการ 
อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

 เบิกจ่าย 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านเหมืองจี้หลวง หมู่ที่ 1   350,000.00 0.00 350,000.00 0.00  

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านฝายแป้น หมู่ที่ 4   307,000.00 0.00 307,000.00 0.00 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

ลำ 
ดับที่ 

โครงการ งบประมาณ 

1 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเหมืองจี้ เทศบาล
ตำบลเหมืองจี้ อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (หมายเหตุตารางหน้าที่ 62 อยู่ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการศึกษาและกีฬา) 

28,500.00  

2 ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเหมืองจี้  170,000.00  
รวม 198,500.00 

 

 
 
งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
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ลำ 
ดับที่ 

โครงการ งบประมาณ 

1 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางบ้านกู่เส้า หมู่ที่ 2 ตำบลเหมืองจี้ เชื่อมบ้านกอลุง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหนาม อำเภอเมือง
ลำพูน จังหวัดลำพูน  

749,000.00 

2 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางบ้านเหมืองจี้ใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลเหมืองจี้ เชื่อมบ้านแป้น หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมือง
ลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวน 2 ช่วง  

1,146,000.00 

รวมเงินงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 1,895,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตรและการท่องเที่ยว   
โครงการที่ยกเลิกหรือไม่ได้ดำเนินการ   
ลำดับ

ที ่
โครงการ 

อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

1 ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพในตำบลเหมืองจี้  20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

2 ส่งเสริมและฟ้ืนฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น (ชราภิบาล สืบสานวิถีล้านนา     
ภูมิผญ๋าเหมืองจี้ 

25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 

3 ส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 

4 โครงการจัดกิจกรรมงานเทศกาลลำไย 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

5 ศูนย์บริการและถา่ยทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเหมืองจี้ 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต   
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โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ   
ลำดับ

ที ่
โครงการ 

อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

1 อุดหนุนให้แก่เทศบาลตำบลหนองช้างคืนเพ่ือปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ
เมืองลำพูน 

17,000.00 0.00 0.00 0.00 17,000.00 0.00 

2 โครงการปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 50,000.00 0.00 14,000.00 0.00 35,650.00 350.00 
3 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ 

เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศบาลสงกรานต์ ฯลฯ 
20,000.00 0.00 0.00 0.00 4,080.00 15,920.00 

4 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 18,891,600.00 0.00 0.00 0.00 17,892,800.00 998,000.00 
5 เบี้ยยังชีพคนพิการ 6,048,000.00 0.00 0.00 0.00 5,563,000.00 485,000.00 
6 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 240,000.00 0.00 0.00 0.00 226,500.00 13,500.00 

 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
โครงการที่ยกเลิกหรือไม่ได้ดำเนินการ   
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ลำดับ
ที ่

โครงการ 
อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

1 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ
เมืองลำพูน ศป.ปส.อ.เมืองลำพูน  

14,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00 

2 การดำเนินงานแก้ไขปัญหาและป้องกันบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

3 จัดกิจกรรมวันอปพร. 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

4 อบรมทบทวนเพื่อเพ่ิมทักษะ ขีดความสามารถของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลเหมืองจี้ 

10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 

5 กิจกรรมวันสตรีสากล   5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

6 พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการตำบลเหมืองจี้ 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

7 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลเหมืองจี้ (โรงเรียนผู้สูงอายุ)  300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 

8 ส่งเสริม สนบัสนุน และพัฒนาคณุภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส   

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

9 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลเหมืองจี้ 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 
10 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสตรี ตำบลเหมืองจี้   30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
โครงการที่ยกเลิกหรือไม่ได้ดำเนินการ   



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
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ลำดับ 
ที ่

โครงการ 
อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

11 สนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลเหมืองจี้   10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 
12 สร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัว และเฝ้าระวังการกระทำ

รุนแรงและค้ามนุษย์   
5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

13 เสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชนตำบลเหมืองจี้ 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 
14 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในตำบลเหมืองจี้   15,000.00 0.00 14,000.00 0.00 0.00 1,000.00 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ   
ลำดับ 

ที ่
โครงการ 

อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

1 จัดงานประเพณีเข้ารุกขมูลกรรม   10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

  
            

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โครงการที่ยกเลิกหรือไม่ได้ดำเนินการ 

ลำดับ โครงการ อนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
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ที ่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 จัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ   100,000.00 0.00 63,400.00 0.00 0.00 36,600.00 

2 จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 350,000.00 0.00 266,000.00 0.00 0.00 84,000.00 

3 จัดงานวันลอยกระทง   60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 

4 จัดงานส่งเสริมสนับสนนุสภาวฒันธรรมตำบลเหมืองจี้   15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 

5 ฝีก ศึกษา และอบรมให้ความรูภู้มิปัญญาท้องถิ่น (การแกะสลกัเทียน) 
ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน   

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

6 ฝึก ศึกษา และอบรมการแสดงพื้นบา้นให้แก่เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน   

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

 
 
 
 
 
  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ   



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ 
อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

1 จ้างเหมาจัดเก็บขยะในตำบลเหมืองจี้ พร้อมจัดหาภาชนะสำหรับ
จัดเก็บขยะ 

600,000.00 1,788,000.00 0.00 199,000.00 2,189,000.00 0.00 

             
โครงการที่ยกเลิกหรือไม่ได้ดำเนินการ   

ลำดับ
ที ่

โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

1 บริหารจัดการขยะในพ้ืนที่บริการของเทศบาลตำบลเหมืองจี้  1,060,000.00 0.00 1,060,000.00 0.00 0.00 0.00 

2 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไข ป้องกัน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

3 กำจัดผักตบชวาภายในตำบลเหมืองจี้ 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 

 
  



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการศึกษาและกีฬา   
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ   
ลำดับ

ที ่
โครงการ 

อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 632,550.00 0.00 175,000.00 0.00 456,570.00 980.00 

2 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สนับสนุนนักเรียน อนุบาล - ประถมปีที ่6 ของ
โรงเรียน สพฐ. และเด็กเล็ก (ศูนย์ฯ) พ้ืนที่ตำบลเหมืองจี้ 

840,000.00 0.00 0.00 146,885.42 781,388.68 58,611.32 

3 โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนโรงเรียน สพฐ. ใน
เขตเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 

1,400,000.00 90,000.00 0.00 0.00 1,486,440.00 3,560.00 

 

โครงการที่ยกเลิกหรือไม่ได้ดำเนินการ   
ลำดับ

ที ่
โครงการ 

อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

1 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 

2 พัฒนาเด็กเล็กสู่โลกกว้างของศนูยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

3 โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชนตำบลเหมืองจี้ 350,000.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 100,000.00 

4 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทตา่ง ๆ 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพประชาชน   
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ   
ลำดับ

ที ่
โครงการ 

อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

1 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

40,000.00 6,800.00 0.00 0.00 46,800.00 0.00 

2 อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 280,000.00 0.00 0.00 0.00 280,000.00 0.00 

3 อุดหนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข 70,000.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00 
4 ค่าจัดซื้อวัสดุเพ่ือป้องกันโรคระบาด   70,000.00 62,000.00 0.00 0.00 132,000.00 0.00 

 
โครงการที่ยกเลิกหรือไม่ได้ดำเนินการ   

ลำดับที่ โครงการ 
อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

1 โครงการหมู่บ้านน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 

 

 
  



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารเทศ   
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ   
ลำดับ

ที ่
โครงการ 

อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 500,000.00 500,000.00 86,000.00 0.00 913,686.30 313.70 

2 โครงการจัดงานวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2562 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

โครงการที่ยกเลิกหรือไม่ได้ดำเนินการ   
ลำดับ

ที ่
โครงการ 

อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

1 จัดงานวันเทศบาล   10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 
2 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาส

ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2562 
40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 

3 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล และผู้นำชุมชนตำบลเหมืองจี้   

0.00 300,000.00 299,300.00 0.00 0.00 700.00 

4 โครงการพัฒนาเทศบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 
5 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนตำบลเหมืองจี้ 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 
6 โครงการรัฐพิธีวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม  20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
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โครงการที่ยกเลิกหรือไม่ได้ดำเนินการ   
ลำดับ

ที ่
โครงการ 

อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

7 โครงการวันแม่ 12 สิงหาคม 2563 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 
8 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 
9 ฝึกอบรมการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์เป็นประมุข   
20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

10 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน 50,000.00 0.00 39,200.00 0.00 0.00 10,800.00 
11 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม จัดทำแผนพัฒนา แผน

ชุมชนสนับสนุนการขับเคลื่อน แผนชุมชนแบบบูรณาการใน
กิจกรรมของเทศบาลในระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล ระดับอำเภอ 

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รายการครุภัณฑ์ท่ีได้จัดซื้อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักปลัด 

  

ลำดับ รายการ จำนวนเงิน 
 

1 จัดซื้อตู้เหล็ก จำนวน 3 หลัง ราคาหลังละ 5,500 บาท  16,500.00 
 

2 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 
1 เครื่อง  

17,000.00 

 
3 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง  22,000.00  
4 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  จำนวน 1 

เครื่อง  
4,300.00 

 
5 จัดซื้อตู้เหล็ก จำนวน 3 หลัง ราคาหลังละ 5,900 บาท  17,700.00 

 
6 จัดซื้อกระจกโค้งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว  ชนิดกระจกแท้ พร้อมเสา

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว สูง 2 เมตร ชุดละ 4,200 บาท จำนวน 18 ชุด   
75,600.00 

   
 

กองคลัง 
  

ลำดับ รายการ จำนวนเงิน 
 

1 จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) พร้อมหมายเลข (ซิมการ์ด) จำนวน 1 เครื่อง 6,590.00  
2 จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จำนวน 4 หลัง ราคาหลังละ 7,000 บาท  27,600.00 

 
3 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 4,300 

บาท จำนวน 2 เครื่อง  
8,600.00 

 
4 จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) ราคา 2,600 บาท จำนวน 1 

เครื่อง  
2,600.00 

 
 
กองสาธารณสุข 

 

ลำดับ รายการ จำนวนเงิน 
 

1 จัดซื้อเครื่องวัดความดัน จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 3,500 บาท  10,500.00 

 

2 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง  22,000.00 
3 จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง  2,600.00 
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ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
----------------- 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 
2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการให้คะแนนการ
ติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพ่ือความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61–๒๕๖5) 
ตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน   
หกสิบวันนับแต่วันประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย และเทศบาลตำบลเหมืองจี้ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 และได้มีการประชุมให้คะแนนการ
ประเมินยุทธศาสตร์และโครงการเพ่ือความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) ตามเกณฑ์
ที่กำหนด เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ในการประชุมคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของอปท. 20 17.10 85.50 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 17.70 88.50 

3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 53.80 89.67 

 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) (8.70) 87.00 

 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) (9.00) 90.00 

 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) (9.10) 91.00 

 3.4 วสิัยทัศน์ (5) (4.60) 92.00 

 3.5 กลยุทธ ์ (5) (4.40) 88.00 

 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) (4.50) 90.00 

 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) (4.40) 88.00 

 3.8 แผนงาน (5) (4.60) 92.00 

 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) (4.50) 90.00 

รวม 100 88.60 88.60 
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  1) พบว่าประเด็นที่ 3 ยุทธศาสตร์ ได้คะแนนสูงสุด 53.80 คะแนน คะแนนเต็ม 60 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 89.67 ของคะแนนเต็มในประเด็นที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 53.80 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
  2) พบว่าประเด็นที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้
คะแนนต่ำสุด 17.10 คะแนน คะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.50 ของคะแนนเต็มในประเด็นที่ 1 
และคิดเป็นร้อยละ 17.10 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
 
  1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
๑. 
ข้อมูล
สภาพ
ทั่วไป
และ
ข้อมูล
พื้นฐาน
ของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่น 

(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของ
หมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะ
ของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้าน
การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง
การเลือกตั้ง 

(3) (2.45) (81.67)  

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง 
เช่น  เขตการปกครอง การเลื อกตั้ ง  ฯลฯ 
ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 
และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(๒) (1.90) (95.00) - 

(๓ ) ข้ อมู ล เกี่ ย วกับ สภาพทางสั งคม  เช่ น 
การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด 
การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒) (1.80) (90.00) - 

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพ้ืนฐาน เช่น 
การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา 
โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒) (1.70) (85.00) - 

(๕ ) ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ ระบบ เศรษฐกิ จ  เช่ น 
การเกษตร การประมง การประศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที่ ยว อุตสาหกรรม การ
พ าณิ ช ย์ /กลุ่ ม อ าชี พ แรงงาน  ฯลฯ  และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ำ) 
 
 
 

(๒) (1.35) (67.50) - 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
๑. 
ข้อมูล
สภาพ
ทั่วไป
และ
ข้อมูล
พื้นฐาน
ของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่น 

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
เช่ น  การนับถือศาสนาประเพณี และงาน
ประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้า
พ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒) (1.90) (95.00) - 

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ 
ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ฯลฯ 

(๒) (1.90) (95.00)  

(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) (1.50) (75.00)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 
วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓) (2.60) (86.67)  

รวม 20 17.10 85.50  
   
   สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

คะแนนเต็ม 20 คะแนน คะแนนที่ได้ 17.10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.50 หัวข้อที่ได้
คะแนนสูงที่สุดคือ (๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 
ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ, (6) ข้อมูลเกี่ยวกับ
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ และ (7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ได้คะแนนร้อยละ 95.00 หัวข้อที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือ (5) ข้อมูล
เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ได้คะแนน    
ร้อยละ 67.50 เนื่องจากข้อมูลยังไม่ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
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  1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2. การ
วิเคราะห์
สภาวการณ์
และ
ศักยภาพ 

(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความ
เชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมถึงความเชื่องโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand ๔.๐ 

(5) (4.30) (86.00)  

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมือง
รวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ 
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(3) (2.50) (83.33)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น 
ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
เทคโนโยลี จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็น
ต้น 

 (3) (๒.50) (83.33)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ 
ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและ
ความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3) (2.80) (93.33)  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2. การ
วิเคราะห์
สภาวการ
ณ์และ
ศักยภาพ 

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่
สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่
เกิดข้ึน การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) (2.80) (93.33)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือ
ประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อ
การดำเนินงานได้แก่ S-Strengit 
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) 
O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(3) (2.80) (93.33)  

รวม 20 17.70 88.50  
   
   สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
   คะแนนเต็ม 20 คะแนน คะแนนที่ได้ 17.70 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.50 หัวข้อที่ได้
คะแนนสูงที่สุดคือ (๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น, (๕) การวิเคราะห์
สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา และ (๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่        
S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Therat (อุปสรรค) ได้คะแนน   
ร้อยละ 93.33 หัวข้อที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือ  (๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น และ (๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น 
ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโยลี จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น) ได้คะแนนร้อยละ 83.33 เนื่องจากข้อมูลยังไม่ครบถ้วน และขาดการ
อ้างอิงในด้านเทคนิค SWOT Analysis 
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   1.4 ยุทธศาสตร์ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
3. 
ยุทธศาสตร์ 

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สอดคล้องกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

(๑๐) (8.70) (87.00)  

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด สอดคล้องและเชื่อง
โยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐ 

(๑๐) (9.00) (90.00)  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์
พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชกาล
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และ
นโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand 
๔.๐ 

(๑๐) (9.10) (91.00)  

3.4 วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดง
สถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพ
ที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(๕) (4.60) (92.00)  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
3. 
ยุทธศาสตร์ 

3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ 
ภากิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความ
ชัดเจนในสิง่ที่จะดำเนนิการให้บรรลุวิสัยทัศน์
นั้น 

(๕) (4.40) (88.00)  

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะ
เกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน  

(5) (4.50) (90.00)  

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้ น ที่ จ ริ ง  ที่ จ ะ น ำ ไป สู่ ผ ล ส ำ เร็ จ ท า ง
ยุทธศาสตร์ 

(5) (4.40) (88.00)  

3.8 แผนงาน  หรือจุดมุ่ งหมายเพื่ อการ
พัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่อง
ใด เรื่ อ งห นึ่ ง ห รื อ แ ผ น งาน ที่ เกิ ด จ า ก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน 
นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและ
ความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) (4.60) (92.00)  

3.9 ความเชื่ อมโยงของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม ที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่  12   Thailand 4.0 แผนพัฒ นา
ภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ใน เขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) (4.50) (90.00)  

รวม 60 53.80 89.67  
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   สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ 
   คะแนนเต็ม 60 คะแนน คะแนนที่ได้ 53.80 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89.67 หัวข้อที่ได้
คะแนนสูงที่สุดคือ 3.4 วิสัยทศัน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือ
บรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น และ 3.8 แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต 
กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืน
ทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว ได้คะแนนร้อยละ 92.00 หัวข้อที่ได้
คะแนนน้อยที่สุดคือ  3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0 ได้คะแนนร้อยละ 87.00 เนือ่งจากข้อมูลยังไม่ครบถ้วน และครอบคลุมปัญหา
ความต้องการของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
(ระหว่างเดือน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕63 ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4) หน้า 94 
 

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ในการประชุมคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562  เป็นดังนี้ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 9.00 90.00 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง

ปริมาณ  
10 8.80 88.00 

3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ  

10 8.90 89.00 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 9.00 90.00 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 50.4 84.00 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) (4.20) (84.00) 
 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) (4.10) (82.00) 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
(5) (4.20) (84.00) 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (๕) (4.30) (86.00) 
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
(๕) (4.40) (88.00) 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (๕) (4.20) (84.00) 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (๕) (4.20) (84.00) 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
(๕) (4.10) (82.00) 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

(๕) (4.30) (86.00) 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ  

(๕) (4.00) (80.00) 

 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(๕) (4.30) (86.00) 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (๕) (4.10) (82.00) 
รวมคะแนน  100 86.10 86.10 

 
 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
(ระหว่างเดือน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕63 ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4) หน้า 95 
 

  1) พบว่าประเด็นที่ 1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา และ 4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ได้คะแนนสูงสุด 9 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของคะแนนเต็มในประเด็นที่ 1 และ 4 คิดเป็นร้อยละ 9.00 
ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด  
             2) พบว่าประเด็นที่ 5. โครงการพัฒนา ได้คะแนนต่ำสุด 50.4 คะแนน คิดเป็นร้อยละ84.00.ของ
คะแนนเต็มในประเด็นที่ 5 และคิดเป็นร้อยละ 50.4 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด   

  2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่าง
น้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 9.00 90.00  

รวม 10 9.00 90.00  
   
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  มีการกำหนดกรอบการพัฒนาซ่ึงมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี, แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12,  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑, ยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดลำพูน และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลำพูน มีการวิเคราะห์ 
SWOT Analysis วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมจากปัจจัยภายใน และภายนอก 
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  2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง

ปริมาณ 
1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผล
ในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งาน
ต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้
เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 8.80 88.00  

รวม 10 8.80 88.00  
    

  2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
   

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน

เชิงคุณภาพ 
1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ ท่ีดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ดำเนินการต่าง ๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 8.90 89.00  

รวม 10 8.90 89.00  
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   2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่ เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติ
ต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT Analysis/ Demand (Demand Analysis) / Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ  ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน   หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น  (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ำ) (Local  Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

10 9.00 90.00  

รวม 10 9.00 90.00  
 

  2.6 โครงการพัฒนา 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
5 โครงการพัฒนา 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการเป็น

โครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การ
พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
กำหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

(5) (4.20) (84.00)  

5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการมีวัตถุประสงค์
ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการ
และเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) (4.10) (82.00)  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่
การตั้งงบประมาณได้ถูกต้องสภาพท่ีอยากให้เกิดขึ้นในอนาคต
เป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุ
จำนวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย  พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลา 

(5) (4.20) (84.00)  
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5 ใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือกลุม่เปา้หมายของโครงการ หาก

กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุม่ ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเปา้หมายรอง 

    

5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
โครงการสอดคล้องกับ (1 ) ความมั่นคง (2 )  การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5) (4.30) (86.00)  

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการ
นำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอด
ไปสู่ผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา 
(1) การยกระดบัศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดกัรายได้
ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและ
การปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลด
ความเหลือ่มลำ้ทางสงัคม (4)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดิน
ที่มีประสิทธิภาพ 

(5) (4.40) (88.00)  

5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 โครงการมี
ลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิต
สินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อน
ด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค ์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยน
จากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมาก
ขึ้น  รวมถึ งโครงการที่ เติมเต็มด้ วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย
และพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น 
ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) (4.20) (84.00)  
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5 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการพัฒนา

ท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

(5) (4.20) (84.00)  

5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  เป็น
โครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยาย
ได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP) 

(5) (4.10) (82.00)  

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)  งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลัก
สำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) 
ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) (4.30) (86.00)  

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้
สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลัก
ของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการ
กำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาด
เคลื่อนไม่มากกว่าหรือไมต่่ำกว่ารอ้ยละห้าของการนำไปตั้ง
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญตัิ เงินสะสม หรือ
รายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ 

(5) (4.00) (80.00)  

5.11 มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะไดร้ับ มีการกำหนดดัชนี ช้ี
วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ทีส่ามารถวัดได้ 
(measurable ) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness ) 
ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึง
พอใจ การกำหนดรอ้ยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของ
วัตถุประสงค์ทีเ่กดิที่สิ่งทีไ่ด้รบั  (การคาดการณ์ คาดว่าจะไดร้ับ) 

(5) (4.30) (86.00)  
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5 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ผลที่

ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผล
ที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ 
ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้
และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) 
วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่
ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด 
และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) (4.10) (82.00)  

รวม 60 50.4 84.00  
   
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนา 
  โครงการ เป็นการจัดกิจกรรมที่เป็นระบบ เพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุถึงเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งโครงการที่ดีย่อมทำให้ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน และผลตอบแทนที่จะได้รับอย่างคุ้มค่า 
อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ลักษณะที่ดีของโครงการควรมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 

1. สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาได้ 
2. มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถดำเนินงานและปฏิบัติได้ 
3. รายละเอียดของโครงการต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กัน กล่าวคือ วัตถุประสงค์ของโครงการ

ต้องสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป็นต้น 
4. รายละเอียดของโครงการสามารถเข้าใจได้ง่าย สะดวกต่อการดำเนินงานตามโครงการ 
5. เป็นโครงการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นและสามารถติดตาม

ประเมินผลได้ 
6. โครงการต้องกำหนดขึ้นจากข้อมูลที่มีความเป็นจริง และเป็นข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์อย่าง

รอบคอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
7. โครงการต้องได้รับการสนับสนุนในด้านทรัพยากร และการบริหารอย่างเหมาะสม 
8. โครงการต้องมีระยะเวลาในการดำเนินงาน กล่าวคือต้องระบุถึงวันเวลาที่เริ่มต้น และสิ้นสุด

โครงการ 
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3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ดำเนินการประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ โดยดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 
จำนวน 14 หมู่บ้าน โดยดำเนินการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากประชาชน จำนวน 300 คนและใช้
แบบสอบถามของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม
ของประชาชนสรุปได้ดังนี้ 
3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จำนวนกลุ่มตัวอย่าง(คน) ร้อยละ 
1 เพศ   

 - ชาย 115 38.33 
- หญิง 185 61.67 
รวม 300 100 

2 อายุ   
 - ต่ำกว่า 20 ป ี 10 3.34 

- 20-30 ปี 58 19.33 
- 31-40 ปี 80 26.67 
- 41-50 ปี 64 21.33 
- 51-60 ปี 43 14.33 

- มากกว่า 60 ป ี 45 15.00 
รวม 300 100 

3 การศึกษา   
 - ประถมศึกษา 75 25.00 

- มัธยมศึกษา 165 55.00 
- อนุปริญญา/เทียบเท่า 40 13.33 
- ปริญญาตร ี 20 6.67 
- ปริญญาโท - - 
- อ่ืน ๆ - - 
รวม 300 100 

4 อาชีพหลัก   
 - รับราชการ 10 3.33 

- เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 3 1.00 
- ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 130 43.33 
- รับจ้าง 25 8.33 
- นักเรียน/นักศึกษา 10 3.33 
- เกษตรกร 122 40.68 
- อ่ืน ๆ - - 
รวม 300 100 
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3.2 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานในภาพรวม สรุปได้ดังนี้ 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 58% 35% 7% 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/ กิจกรรม 60% 35% 5% 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม 56% 34% 10% 
4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ สาธารณะ 52% 38% 10% 
5)  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 75% 25% - 
6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 82% 18% - 
7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 50% 45% 5% 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 70% 30% - 

ภาพรวม 62.88% 32.50% 4.62% 

 

ระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม เทศบาลตำบลเหมืองจี ้

          เมื่อพิจารณาการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ สรุปได้
ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม พ.ศ. 2563- กันยายน พ.ศ. 2564) ประชาชนเฉลี่ยร้อยละ 
62.88 พอใจมากกับการพัฒนาของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ในภาพรวม โดยมีสัดส่วนในเรื่องการดำเนินงาน
เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 82 มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 75
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 70 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยรวม และ) ประชาชน
เฉลี่ยร้อยละ 4.62 ไม่พอใจ ในเรื่องของการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
และการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ สาธารณะ ร้อยละ 10, เรื่องการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 7,  เรื่องการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/ กิจกรรม และเรื่องผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ร้อยละ 5 
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 4. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
  เทศบาลตำบลเหมืองจี้ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้
ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการต่าง ๆ
เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น และนำ
โครงการมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยได้ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562  และฉบับเพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 และครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งสามารถ
จำแนกตามปัญหา ได้ดังนี้ 

1. มีการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น หลังจากที่ทำการจัดประชุมประชาคม 
และจัดทำแผนเรียบร้อยแล้ว จึงต้องมาดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาภายหลัง 

2. จำนวนโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนมากเกินกว่างบประมาณท่ีจะดำเนินการ
ได้ ทำให้อัตราความสำเร็จในการนำแผนไปปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่ดี 

3. การเสนอโครงการพัฒนาในหมู่บ้าน ส่วนใหญ่จะเสนอเป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน และไม่มีความ
ละเอียดขอบเขตของโครงการ เช่น ขนาด ปริมาณ และประเภท 

4. การเบิกจ่ายงบประมาณบางกิจกรรม/โครงการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการ
ดำเนินงาน  

5. บางโครงการ/กิจกรรมใช้จ่ายงบประมาณไม่สัมพันธ์กับงบประมาณที่ตั้งไว้ 
6. โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสถานการณ์ทางกายภาพไม่สามารถ

ดำเนินการตามแบบแปลนที่ประมาณการไว้ ทำให้งบประมาณและแบบแปลนต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้
สามารถดำเนินการได้ 

7. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนไม่สามารถกำหนดได้ว่าจะได้รับ
งบประมาณหรือไม ่

8. ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 
19) ทำให้ต้องยกเลิกการดำเนินการกิจกรรม/โครงการที่ทำให้เกิดการรวมตัวของคนจำนวนมาก 

 
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
1. ให้หมู่บ้านเสนอปัญหาให้ครอบคลุมทุกความพึงพอใจ และประชาสัมพันธ์การประชาคมให้

ทั่วถึงทุกหมู่บ้านเพ่ือให้ประชาชนเข้าร่วมประชาคมให้มากที่สุด 
   2. โครงการทีเ่สนอควรมีรายละเอียดขอบเขต ขนาด ปริมาณ ประเภท 

3. จัดทำโครงการเสนอของบประมาณกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีงบประมาณในการ
ดำเนินงานโครงการได้สำเร็จตามเป้าหมาย สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

4. ควรให้มีการนำเสนอโครงการให้ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ 
5. ควรดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน เพ่ือไม่ให้เกิดความ

ล่าช้าในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ 
 6. การใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการจริงควรให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ตั้งไว้ 
7. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้หมู่บ้านมีแผนชุมชนที่มีคุณภาพและปรับปรุงโครงการให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน และมีเป้าหมายและงบประมาณที่ชัดเจน 
 


